
1



2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j

KOLEDAR DOGODKOV / KAZALO

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR INFORMACIJE 

26.04. do 
03.05.2008

Bol na Bra u - MAJ Organizirano 
prvomajsko potapljanje BOL na 

BRA U (All Inclusive.) 
Bol

PD Maribor in 
BelindaSport

Bojan Majcen
041 - 60 18 18 

20.04.2008
10 dni Filipini 2008 Odpravljamo se v 
rajski vrt otoka Mindoro v Filipinskem 
arhipelagu.10 dni no limit potapljanja

Filipini PD ERBO Ernst Boštjan 
        041- 639 214

 14.-6.3. 
2008

Obiskali in potopili se bomo v 
najglobji bazen na svetu, ki je globok 

kar 33m. 

Bruselj
Belgija

PD
EURO DIVER 

Jure Dolinar
041-506-412
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Naročilnica za revijo Potapljač

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Letno naročnino v višini 17,90 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:  Borut Furlan                    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, 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!

Potapljači smo tudi letošnje leto pričeli z že tradicionalnimi otvoritvami potapljaške sezone. 

Na novega leta dan v Velenju, dva tedna kasneje pa v Novem mestu. V počastitev odprtja 

državnih meja pa je letos bil tudi mednarodni novoletni potop na obali, o čemer prav tako 

pišemo v nadaljevanju revije. Mnogim je motiv za zimski skok pod vodo tudi potapljanje pod 

ledom, vendar so glede na milo zimo letos malokje pogoji za to. Tako zima še zmeraj ostaja 

bolj ali manj mrtva sezona za potapljanje. Ni pa treba, da je sezona mrtva tudi za potapljaške 

aktivnosti. Zimski čas lahko izkoristimo za izobraževanje, v Zrečah je bil že šesti mednarodnih 

strokovni posvet o potapljanju, ponovno na najvišji strokovni ravni. 

V kolikor tega niste naredili že prej, velja zimo izkoristiti tudi za servis potapljaške opreme.

Med zimo smo bili aktivni tudi pri Slovenski potapljaški zvezi in smo članicam ter članom 

pripravili nekaj novosti. Ena izmed teh so ekskluzivni popusti, izključno za člane SPZ. Dvoje 

takih članskih ugodnosti predstavljamo že v tej številki Potapljača.

Prva je povezana s Kuščerjevo knjigo Sprehodi pod morjem, za ponatis katere si Potapljaško 

društvo Maribor zasluži še posebno pohvalo. Gre za kultno knjigo o slovenskih pionirjih po-

tapljanja, ki na knjižni polici vsakega potapljača prav gotovo zasluži posebno mesto. Izkoristite 

priložnost članske ugodnosti in si knjigo zagotovite v predprodaji. 

Druga ugodnost članom, ki jo predstavljamo v nadaljevanju revije, pa je Suuntov SPZ 

potapljaški računalnik, za katerega SPZ svojim članom zagotavlja posebno ugodno člansko 

ceno. Pri Slovenski potapljaški zvezi si želimo, da bo tudi zagotavljanje potapljaške opreme 

po dostopnejših pogojih prispevalo k varnemu potapljanju.

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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Pozdravljeni ljubitelji podvodnega sveta. Novo leto je še skoraj 
v celoti pred nami, za podjetje 4Ocean Šport in Mares pa se 
je začelo zelo obetavno. Polni smo delovnega elana in novih 
načrtov. Pripravljamo kar nekaj skupnih druženj in veliko novosti, 
o katerih vas bomo obveščali tudi v Potapljaču.   
Konec leta je čas za bilanco prejšnjega leta in tudi za razne izbore 
najboljšega v prejšnjem letu. V izredno veliko veselje nam je, da 
poleg odziva uporabnikov naše opreme, dobimo tudi uradne na-
grade in priznanja iz strani svetovnih strokovnjakov in medijev. 

Nagrada za najboljšo opremo za pustolovščine revije National 
Geografic Adventure za leto 2008:

Maresova maska X - Vision 
LiquidSkin maska je dobila 
nagrado revije National 
Geograf ic Adventure in 
naziv najboljše opreme za 
avanture. Uredniki in pusto-
lovci, ki so masko uporabljali 
pri svojih dogodivščinah, so 
masko pohvalili predvsem 
zaradi neverjetne zmožnosti 
prilagoditve maske na obraz 
uporabnika. V Maresovih 
laboratorijih so za izdelavo 
maske uporabili posebno 
bi-silikon tehnologijo, kar 

pomeni, da dva tipa tekočega silikona zlijejo v eno samo ogrodje 
maske. Zaradi tega je ogrodje maske 30% močnejše od tradicio-
nalnih materialov, del maske, ki se uporabniku usede na obraz 
je kar 45% mehkejši in kar za 270% bolj elastičen. Ves ta mehek 

del nudi uporabniku še po-
sebno udoben občutek in ne 
pušča neprijetnih sledi na 
obrazu. Zaradi svoje izredne 
elastičnosti in mehkobe se 
LiquidSkin maske odlično 
prilagodijo različnim tipom 
obrazov. Članek o tem si 
lahko preberete v reviji Na-
tional Geografic Adventure 
in sicer v dvojni številki 
december - januar.

Maresova oprema je uvr-
šče na na lestvico najboljše 
potapljaške opreme leta 2007 
v reviji Scuba Diving:
V januarski številki revije 
Scuba Diving so objavili 
najboljšo potapljaško opre-
mo v letu 2007, med katero 
se je znašlo kar nekaj Ma-
resovih izdelkov: regulator 
Proton 12 Metal, kompen-

zatorja plovnosti Icon in Aliikai, 
računalniki Nemo Excel, Nemo 
Sport in Nemo Wide, mokra 
obleka Trilastic, plavuti Avanti 
Superchannel in Quattro Excel ter 
maska X – Vision LiquidSkin. 

Mares se je dejavno vključil v boj 
za ohranitev okolja z organizacijo 
Cool Earth:
Podjetje Mares se je kot del kor-
poracije Head aktivno vključil v 
organizacijo Cool Earth. Cool 
Earth je organizacija, ki se bori 
za ohranjanje deževnega gozda, 
kot pljuč sveta. 
Bojujejo se proti globalnemu 
segrevanju, zaščiti ekosistema 
in zagotavlja dobre življenjske 
pogoje za lokalno prebivalstvo 
(zdravstvo, izobraževanje in 
službe). Partnerstvo bo rezultira-
lo v okoljskem programu, ki bo 
sploh prvi, ki ga je sprejelo po-
djetje, ki se ukvarja s proizvodnjo 
in prodajo športne opreme.
Deževni gozd igra ogromno 
vlogo pri uravnavanju globalne 
klime z absorpcijo ogljika. Več 
kot 100 ton ogljika je akumuli-
rano v vsakem akru deževnega 
gozda. Ko ljudje uničijo gozd se 
ves ogljik spusti v atmosfero, kar 
se dodatno zvišuje temperature. 
Head NV korporacija se je zato 
odločila aktivno sodelovati v boju 
za ohranjanje okolja. 
Zavezali so se, da bodo letno 
namenili sredstva za ohranjanje 
deževnega gozda v višini de-
setkratnih izpustov emisij ogljika 
iz svoje proizvodnje. Zaobljubili 
so se, da bodo letno ohrani-
li 28 km2 deževnega gozda, 
kar je enako 100.000 teniškim 
igriščem.  
Prevzeli so tudi aktivno vlo-
go pri izobraževanju športnih 
n a v d u š e n c e v  o  p o m e n u 
ohranjanja okolja. Športne ak-
tivnosti so namreč v veliki meri 
odvisne od okolja (smučanje, 
potapljanje, igranje tenisa…) in 
če jih želimo še naprej opravljati 
v naravnem okolju se moramo 
aktivno vključiti v ohranjanje 
okolja. 
Mares je k sodelovanju povabil 
vrhunskega športnika in nosilca 

X-Vision LiquidSkin maska

Regulator Proton 12 Metal

Kompenzator plovnosti 
Aliikai

Računalnik Nemo Excel

Plavuti Avanti Super-
channel

Genoni in Cool Earth

Maresove novice



5

OPREMA / DOGODKI

svetovnega rekorda v potapljanju Gianluca Genonija. Akcijo so 
naslovili »Don’t cry for the reef. Do something« - »Ne jokaj za 
koralnimi grebeni. Naredi nekaj.« 

Gianluca Genoni v Sloveniji 
Na povabilo g. Damirja Podnarja iz podjetja Reef d.o.o. je v Slo-
venijo konec januarja prišel svetovni rekorder Gianluca Genoni. 
Gianluca Genoni, prijatelj in ambasador podjetja MARES je 
vodil tečaj za apneiste. Večkratni prvak je s svojimi dosežki in 
sposobnostmi podajanja znanja izšolal že več sto inštruktorjev 
za apneo. Druženje z njim je potekalo v sproščenem vzdušju in 
obilico novega znanja.

Gianluca

Mares na sejmu v Düsseldorfu
Podjetje Mares se je udeležilo sejma Boot v Düsseldorfu, po 
položaju drugega izmed velikih evropskih navtičnih sejmov.  
Letos je na navtični razstavi sodelovalo 1669 podjetij pod sloga-
nom Start living. Mares se je predstavil z moderno predstavitvijo 
in obilo novostmi, ki vam jih bomo predstavili v kakšni izmed 
naslednjih številk. 

Mares v Dusseldorfu

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. 

Donava 2008
Neuburg je malo mestece ob Donavi v osrčju Nemčije. Od leta 1969 
vsako zadnjo soboto v januarju organizirajo srečanja reševalnih 
potapljaških društev in zadnje čase okoljevarstvenikov. 

Dejavnosti potekajo ves dan.Športni center mesta je preurejen 
samo za to prireditev. Župan mesta Neuburg omogoči organiza-
torjem in izvajalcem njihovo delovanje.
Meščani mesta se pripravljajo na ta dogodek že prej, ker vedo za 
pomen prireditve in da le-ta mestu prinaša tudi dobiček.Združujejo 
prijetno s skoristnim.V tem času se pričenja tudi pustno rajanje.
Prireditelji povabijo tudi društva iz drugih držav evropske 
unije,vendar se je le naše društvo odzvalo njihovemu povabilu.
Člani našega društva smo se 26.januarja udeležili tega druženja 
že petnajstič.Najeli smo avtodom,zbrali denar,nekaj je prispevalo 
društvo.Šest članov društva smo v petek,25.januarja navsezgodaj 
krenili na pot.Čakalo nas je več kot 600 km vožnje.Še dobro da je 
bilo lepo vreme in čez Alpe brez snega.Parkirno mesto je bilo že 
po dogovoru zagotovljeno.Program in navodila so nas čakala ob 
prihodu.Pet se nas je odločilo,da gremo v vodo.Opremljeni smo 
bili z našo državno,društveno in SPZ-jevsko zastavo.Za varnost 
plavalcev je bilo zelo dobro poskrbljeno.Lokalni avtobusi so vse 
udeležence prepeljali na start in nas na cilju pobrali ter prepeljali 
v zbirni center,kjer smo imeli možnost pranja svoje opreme in 
tuširanja.

Zvečer je bilo v ve-
likem zbirnem šotoru 
zaključno srečanje.
Večina se je odločila tudi 
za pustno opremo,ker je 
pač tak čas.Po podatkih 
organizatorja nas je bilo 
udeleženih 1827 iz 147 
reševalnih in 72 potapljaških društev.Naše društvo je bilo edino 
drugo društvo iz Slovenije.Zaslužili smo si posebno priznanje za 
dolgoletno sodelovanje in povabljeni smo na naslednja srečanja.
Posebej nam je župan mesta Neuburg na Donavi podelil posebno 
priznanje.
Ko smo se v nedeljo vračali proti Sloveniji, smo imeli dober 
občutek in si rekli, da bomo še sodelovali.
                                                                                                
                

Jakica Potočnik
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Prenovljena Scubapro G250 balansirana nastavljiva 
2 stopnja je ponovno na voljo. Boljša kot kadarkoli prej, 
na novo razvita kot Vintage verzija z mnogimi 
tehničnimi izboljšavami. 
G250V je odgovor vsem:
• ljubiteljem prejšnjih modelov G250, 
    ki so jih z užitkom uporabljali dolga leta,
• tehničnim potapljačem, ki cenijo vrhunske karakteristike  

G250, a želijo še boljše,
• potapljačem v mrzli vodi, ki potrebujejo boljšo odpornost 

proti zmrzovanju,
• vsem, ki so pripravljeni preizkusiti klasiko, oblikovano za 

moderne čase.

 Kaj je novega pri G250V?
• G250V ima izboljšane dihalne karakteristike kar za 50%. Ciklu-

si vdih & izdih so lažji in mehkejši. V primerjavi s prejšnjim 
modelom G250HP, ki je potreboval 1,29 J/L, potrebuje 
G250V le 0,68 J/L, kar pomeni, da potapljač porabi manj 
energije za dihanje enake količine zraka.

• G250V ima popolnoma kovinsko vitalno konstrukcijo, sesta-
vljeno iz kovinske vstopne cevi, kovinskega sedeža, kovinskega 
nastavitvenega gumba in kovinskega priključka nizkotlačne 
cevi, ki istočasno deluje kot izmenjevalec toplote. Resna 
konstrukcija za resne potapljače z veliko odpornostjo proti 
zmrzovanju. 

• Nova konstrukcija pokrova spominja na klasični G250, 
a je načrtovana in izdelana za dolgoletno uporabo brez 
kakršnihkoli težav. Zaradi novega no-locking pin sistema je 
pokrov mogoče enostavno odstraniti, celo pod vodo med 
potopom. Z G250V boste vedno gospodar situacije, ne glede 
na vrsto potopa.

• Nova oblika VIVA gumba omogoča lahkotno nastavitev Ven-
turi efekta celo z debelimi rokavicami.

• G250V sistem je, kot vsi drugi Scubapro regulatorski sistemi, 
zaščiten z  individualno serijsko številko in ima ob rednem 
vzdrževanju neomejeno garancijo.

G250V je najbolje uporabljati v kombinaciji z MK25, MK17 ali 
z najnovejšo MK19 prvo stopnjo.  

Z uvajanjem novih materialov ob uporabi preizkušene tehnolo-
gije, kot so 6.0 nylon, ojačan s 30% steklenih vlaken za ohišje, in 
nova enokomponentna silikonska membrana in izdišni ventil, ki 
zagotavljata v primerjavi s prejšnjimi generacijami veliko boljšo 
oblikovno in elastično trajnost, je SCUBAPRO resnično dosegel 
nivo nove generacije  regulatorjev. Te izredne 2 stopnje bodo 
zavoljo svojih vrhunskih karakteristik zagotovo močno vplivale 
na tržišče v svojem segmentu. 

SCUBAPRO UWATEC je vrhunski proizvajalec potapljaške 
opreme in zaposluje čez 400 ljudi na 17 lokacijah, razpršenih v 
13 državah, na  4 kontinentih. Najmanj vsak drugi uslužbenec 
je tudi sam potapljač, v nekaterih državah pa je celo več kot  

80% uslužbencev potapljačev, 
več kot tretjina od njih pa so 
potapljaški inštruktorji. 
SCUBAPRO UWATEC je sesta-
vni del Johnson Outdoors Inc.

SCUBAPRO/UWATEC v Slo-
veniji zastopa, distribuira in 
prodaja podjetje SCUBATOM, 
D.O.O., Melikova 88, Lju-
bljana;
www.scubatom.net; GSM 041 
676 279 (Tomaž Favai)

NOVA G250V 2 STOPNJA  
SCUBAPRO predstavlja novi G250V: Ponovno na tržišču, boljši kot kadarkoli prej! 

 Demka v Sloveniji 

Scubatom obveš a ljubitelje podvodnega ribolova, da je z 
letom 2008 prevzel zastopanje in distribucijo izdelkov 
enega najboljših proizvajalcev opreme za podvodni ribolov 
DEMKA iz Gr ije.

Demka slovi predvsem po izvrstnih puš icah, gumah in 
podvodnih puškah. Demka je tudi edini proizvajalec 
opreme za podvodni ribolov, ki je pridobil certifikat ISO 
9001, kar pomeni vrhunsko kvaliteto in zato daje Demka 
za svoje izdelke 5 let garancije. 

Izdelki Demka bodo na voljo v naši trgovini Scubacenter na Brn i evi 13 v 
rnu ah po 15. Marcu.

Demka v Sloveniji
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Druga sobota v januarju, tako kot že 13 let do sedaj, letos 12. 
januarja 2008. Ura je osem zjutraj. Nekaj članov se nas dobi 
pred klubom. Čaka nas še veliko dela. Čiščenje okolice, zlasti za 
klubom, ter splava. Loka oz. Zupančičevo sprehajališče, kot se 
imenuje lokacija našega kluba, je namreč priljubljeno ne samo 
med našimi člani, temveč med vsemi Novomeščani, ki se tod 
čez dan sprehajajo v parih, z otroškimi vozički ali s psi, ter pri 
novomeški mladini, ki se tu »naseli« v petek zvečer in raja dolgo 
v noč. Kako dobro so se imeli, pa potem ugotavljamo prav mi, 
potapljači, ko za njimi (v vodi, na splavu in za klubom) pobiramo 
na pol prazne kozarce cenenega vina, pločevinke in razbito steklo. 
Pa vendar.  Pravijo, da je v slogi moč in tudi tokrat se je to lepo 
izkazalo: eni so pospravljali, drugi kuhali vino, tretji za en dan 
začarali našo malo, skromno garažo za čolne v jedilnico.
 In še v času, ko smo se trije spravili čistit obilen zalogaj postrvi 
(beri: 70 postrvi), ki naj bi sledile divjačinskemu golažu, so se 
že začeli zgrinjati prvi gostje. »Fino, tile so nam pa prišli kakšno 
zapet!«, sem pomislila, ko sem zagledala gospode v povsem 
enakih rdečih anorakih. No, kasneje se je izkazalo, da to ni 
kakšen pevski zborček, temveč potapljači kluba Ponirek Kočevje 
v simpatičnih klubskih anorakih.
Vreme nas je zares presenetilo in razveselilo. Po dolgem tednu 
megle in slabi napovedi je nenapovedano posijalo sonce in nas 
spremljalo ves dan. Interna klubska šala tega dne je bila, da 
je lepo vreme posledica Bogu darovanega vina, ko je čez noč 
našemu članu Silvu v prtljažniku avtomobila, namenjenemu v 
klub, spustil 40 litrski sod. 
Do 11.30 smo se počasi vsi zbrali. Potapljače iz cele Slovenije smo 
pričakali s kuhanim vinom, toplim čajem ter slanimi in sladkimi 
prigrizki, ki so jih pripravile naše članice in žene potapljačev. 
Slednje moram še posebno pohvaliti, saj so nam kot vselej tudi 
kasneje pomagale pri delitvi hrane in pijače ter nam tako bile v 
veliko pomoč. Sledil je uvodni pozdrav in nagovor predsednika 

našega kluba KPA, Aleša Blatnika, ki je vsem, več kot 85 pri-
sotnim potapljačem, zaželel obilo varnih potopov v letu 2008 
in prijetno druženje ter nas povabil v Krko. S tem je simbolično 
otvoril potapljaško sezono, že 14. zapored v organizaciji kluba 
KPA. 
Tako je 36 pogumnih potapljačev, ki se niso bali hladne vode in 
morebitnega poznejšega prehlada (temu se reče pravi potapljaški 
duh!), ob dvanajstih s splava izpred kluba poskakalo v vodo. 
Ostali smo jih opazovali z obale ter se greli ob »kuhančku« in 
debatirali. Prvi potapljači so začeli prihajati iz vode že po 15 
minutah, tisti bolj odporni na mraz (ali pa morda le v debelejših 
ali suhih oblekah) pa so prihajali šele po 45 minutah.
Kljub temu, da je bila prireditev otvoritev sezone in ne čistilna 
akcija, je vseeno kar nekaj ekološko dobro osveščenih potapljačev 
iz vode potegnilo različne odpadke, ki tja ne sodijo. Dolenjska 
kraljica nas pogosto postreže s predmeti iz druge svetovne vojne, 
npr ročne bombe, vojaške čelade… tokrat pa so potapljači iz Krke 
potegnili bolj novodobne človekove stvaritve: kolo, straniščno 
školjko, dežnik…in celo torbo, polno pornografskega gradiva.
Ko smo bili ponovno vsi zbrani na suhem, pa je sledilo kosilo 
- divjačinski golaž, ki je tudi zaradi svežega januarskega zraka prav 
zares teknil. Kolikor nam je majhen prostor med reko in klubom 
dopuščal, se nas je nekaj udeležilo družabnih iger: ploščkanja, 
pikada in odbojke, a vseeno smo morali na koncu žogo in plošček 
reševati iz vode (še dobro, da smo bili na kupu potapljači!). Na 
koncu pa so sledile še enkratno spečene postrvi. Nad Novo 
mesto se je spuščala noč in počasi so se od nas poslavljali tudi 
gosti. Njihove zahvale za povabilo in navdušenje nad preživetim 
dnem so le še pripomogle k odločitvi, da ne bo ostalo pri številki 
14. Torej, se vidimo naslednje leto na 15. otvoritvi potapljaške 
sezone v Novem mestu.

Janja Javoršek
Foto: Goran Jakše in Janja Javoršek

2008 v Novem mestu
Otvoritev potapljaške sezone
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Ladja Elhawi Star je bila rojena leta 1957 v Hamburgu pod 
imenom M/B VALERIA. Ladja je imela še dve sestri, ime-
novani VIRGILIA in VOLUMNIA, vse tri pa so bile izredno 
robustno zgrajene tovorne ladje, posebej namenjene zimski 
plovbi po Severnem Atlantiku in prekooceanski plovbi. M/B 
VALERIA je imela 3598 bruto registrskih ton (5.130 tdw), v 
dolžino pa je merila 106 metrov. Opremljena je bila z dvema 
štiritaktnima osemvaljnima motorjema in menjalnikom, 
skupne moči 3600 konjskih sil, kar je zagotovilo maksimalno 
hitrost 14,5 vozla. Njen prvi lastnik je bilo nemško podjetje 
Hamburg – London Line, Adolf Kirsten.

M/B VALERIA je z leti menjala več lastnikov in imen. Zaradi 
pomanjkanja tovornega prostora jo je leta 1963 prvotni lastnik 
prodal naprej. Tako je dobila novega lastnika Van Nievelt Gou-
driaa &  Co iz Hamburga in postala znana kot M/B POLARIS. 
Pod tem imenom je plula devet let, ko je leta 1971 postala last 
nizozemskega holdinga Steenkolen HandelsVereniging (Sertan 
Sh, Gr.) in dobila novo ime M/B ANEMOS. Že čez kakšno leto 
-1972, pa jo je kupilo grško podjetje Astro Viamar Armad, ki jo 
je poimenovalo M/B TANIA. Zadnjič je zamenjala lastnika leta 
1981, ko je postala last podjetja iz Savdske Arabije Elhawi Sh Co 
Ltd in dobila svoje zadnje ime ELHAWI STAR.
Elhawi Star je potonila 12. decembra 1982, po tem ko se je za-
radi nepravilne obtežitve s tovorom prevrnila takoj po izplutju 
iz Reškega pristanišča. Namenjena je bila v  Jeddah – mesto v 
Savdski Arabiji, natovorjena pa s kamnitimi ploščami in lesom. 
Lesen tovor je izplaval na površje, kjer so ga pobrali domačini, 
ladja pa je za nekaj časa utonila v pozabo.

Novembra 2003 je Luška kapetanija od ribičev prejela prijavo o 
onesnaženju morja pred valobranom Reškega pristanišča. Kmalu 
so ugotovili, da oljni madeži pripadajo potopljeni Elhawi Star. 
Ladja je prišla v medije, ekologi pa so na vse načine tuhtali, kako 
očistiti ladjo. Za začetek so skupine profesionalnih potapljačev 
potrdile, da gorivo res prihaja iz potopljene ladje. Takoj so bili 
vpoklicani podvodni delavci, ki so zamašili luknje, skozi katere je 
puščalo olje. Na prizorišču je bila prisotna tudi ladja Eko III, ki je 
čistila oljni madež na morski gladini. Izdelali so tudi elaborat o, 
ki predlaga 5 načinov za sanacijo potopljene ladje. Žal je zadeva 
na tej stopnji tudi ostala.
Potapljačem prijetnejša vest pa je prišla decembra 2007, ko je 
bila podeljena koncesija za organiziranje komercialnih potopov 
na Elhawi Star. Naj na tem mestu omenim, da koncesija pre-
poveduje penetracijo v ladjo in iznos kakršnih koli predmetov. 
Pozno pridobljena licenca je razlog za nedotaknjenost ladje. Še 
vedno so vidni reševalni čolni, dvigala, žice in verige, navigacijske 
naprave, v notranjosti pa naj bi po stenah še vedno visele slike, 
kabine mornarjev naj bi bile še vedno polne raznoraznih stvari 
in predmetov.
Na ladjo smo se potopili 19. januarja in smo bili eni prvih ko-
mercialnih potapljačev na njej. Tega dogodka so se udeležili člani 
mnogih slovenskih klubov – Lokvanj, H2O Team, PLK, DRM in 
ostali. Zaradi množice potapljačev so bili odhodi organizirani v 
treh skupinah. Mi naj bi prišli na vrsto ob pol dveh, pa smo zaradi 
»butterfly effect-a« bili primorani čakati do tretje ure popoldan. 
No, potop je vse odtehtal.
Ladja leži približno 500 metrov od Suškega valobrana (Sušački 
lukobran) 40 metrov globoko, kjer počiva na desnem boku, s 
premcem obrnjena proti Brseču. Na krmo, ki je hkrati najvišji 
del ladje - 28 metrov pod gladino, je privezana boja. 

Proti premcu globina pada do 42 metrov. Potop lahko začnemo 
v smeri proti propelerju, katerega en list presega velikost 
potapljača. Tam se obrnemo nazaj in začnemo raziskovati pa-
lubo ladje v smeri premca. Na poti srečamo jambor in kabine 
ladje, ki nudijo neskončno zanimivih pogledov skozi okno. Če 
se potapljamo z zrakom, lahko tukaj prebijemo največ časa, saj 
je vrv, ki nas bo privedla do barke in dekompresijskih postankov, 
v neposredni bližini.
Lahko pa se odpravimo tudi dalje, kjer naletimo na drugi jambor 
in ogromne skladovnice kamnitih plošč. Skozi odprtine v palubi 
lahko kukamo v notranjost, pri dnu pa bomo srečali kakšnega 
jastoga in škarpeno. Potop lahko nadaljujemo do premca, kjer se 
obrnemo in se po zgornjem robu palube vrnemo proti vrvi. Vmes 

Jure Gasparič
Foto: Ferdinant Hitrec

M/B 
Elhawi Star
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lahko občudujemo ogromen ladijski bok, ki po velikosti spominja 
na nogometno igrišče, na njem pa se pasejo flabeline. Vrvi ni 
težko najti, saj se nahaja na najvišji točki ladje. Na razbitini naj 
bi se zadrževale jate rib, ki pa jih zaradi množične obiskanosti 
tisti dan nismo videli.
Vidljivost je odvisna od predhodnega vremena. Ladja leži pri 
izlivu reke v morje, zato je po deževnem obdobju pričakovati 
slabo vidljivost. V našem primeru je bila vidljivost fantastična, 
ocenjena na več kot 15 metrov. Zaradi popoldanske ure in 
nizkega sonca je bila ladja v mraku, kar je zagotovilo še posebej 
srhljiv občutek. Za prvič smo si grobo ogledali pozicijo ladje in 
jo preplavali od krme do premca. Po opravljeni dekompresiji in 
slabi uri potopa nam je prezeble kosti ogrel prekrasen pogled 
na zahajajoče sonce in vroč čaj na ladji. Še deset minut vožnje 
nazaj in stali smo pred našim avtom na glavnem Reškem pomolu, 
polni vtisov in doživetij.
Ladja je velika in vsekakor zahteva več potopov za boljše pozna-
vanje. Je skrivnostna in hkrati sveža, saj ni že tisočkrat oropana 
kot ostale popularne kvarnerske razbitine. Zaradi bližine kopnega 

in sila preproste logistike pričakujem, da bo postala ena najbolj 
vročih razbitin na tem koncu, vendar se bojim, da jo zaradi 
rekreativno dostopne globine in boje čaka podobna usoda kot 
ostale potopljene turistične atrakcije. Zaradi omejene največje 
globine priporočam rekreativcem potop z mešanico NITROX 30, 
ki bo podaljšala ogled ladje in skrajšala dolgočasno visenje na vrvi 
pod gladino. Lastnik koncesije je Ferdinant Hitrec (hitrecferdo@
liberto.it), ladjo pa si lahko ogledate za 25 €.

Viri:
http://de.wikipedia.org/wiki/A._Kirsten
http://www.seeschiffe.de/seefahrt_04.html
http://www.fsb.hr/sorta2004/abstract/t11-5-calic.pdf
http://ppv.pgz.hr/prikaz.asp?txt_id=378
ht tp : / /www.adr ia t icd iv ing .com/for um/v iewthread .
php?tid=2375&page=1
http://www.vjesnik.hr/pdf/2003%5C11%5C27%5C28A28.PDF
http://hr.lamkra.cz/index.php?option=com_rsgallery2&Itemid
=47&catid=21
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Gianluca Genoni
Konec januarja je na povabilo PSS (Professional scuba 
schools) Adria v sodelovanju s Slovensko potapljaško zvezo 
in Fakulteto za šport v Ljubljani gostoval svetovni rekorder 
v apneji, Italijan Gianluca Genoni. 39-letni Genoni ima 
kapaciteto pljuč 9 litrov. Postavil je kar trinajst svetovnih 
rekordov v apneji, dva v disciplini absolutne plovnosti, 
ostale pa v spremenljivi teži. Prvi rekord je padel leta 1996, 
ko je Genoni v Sirakuzi dosegel 109 metrov v spremenljivi 
teži. Od takrat naprej je popravljal sam svoje rekorde, do 
leta 2006, ko je padel še vedno aktualni svetovni rekord, 
neverjetnih 141 metrov. Genoni je vodja sekcije apneje pri 
šoli PSS. Didaktična organizacija PSS ima sedež v Italiji, 
območje Vzhodne Evrope pa pokriva PSS Adria s sedežem 
v Novi Gorici. Genoni je v Ljubljani kot predstavnik PSS-ja 
izvedel dva tečaja, in sicer Free diving (prosto potapljanje) 
ter Advance free diving (nadaljevalni tečaj). Vse skupaj 
se je odvijalo na Fakulteti za šport z udeležbo 14 ljudi, 
med tečajniki so bili tudi profesorji Fakultete za šport. 

Maja Hren
Foto: PSS Adria, Arhiv Gianluce Genonija
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PSS Adria je tečaje organizirala kot pripravo na tečaj za 
inštruktorje apneje, ki ga bo prav tako izvedel Genoni še v 
tem letu. Za to priložnost so pripravili celo slovensko verzijo 
priročnika, ki ga dobi vsak tečajnik. Udeleženci tečaja so 
bili po odzivih zelo zadovoljni in prav vsak izmed njih je 
svojo statično apnejo znatno izboljšal.
Genoni se s postavljanjem rekordov najverjetneje ne bo več 
ukvarjal in se trenutno najbolj posveča svoji drugi ljubezni 
- poučevanju. Vsako leto izvede okoli 30 tečajev in pravi, da 
mu predajanje znanja naprej daje določeno zadovoljstvo. Se 
pa potaplja tudi z jeklenko in je celo inštruktor scuba po-
tapljanja. V sodelovanju z Univerzo iz Varese in Italijanskim 
nacionalnim inštitutom za raziskovanje je Genoni pripo-
mogel k določenim znanstvenim spoznanjem na področju 
apneje. Izvedli so namreč nekaj ekstremnih poskusov, da bi 
dognali, kako človeško telo pravzaprav reagira. Tako se je 
Genoni pod budnim očesom znanstvenikov in zdravnikov 
potopil pod led na nadmorski višini 3000 metrov, opravil 
potop z uporabo čistega kisika in še enega v neposredni 
bližini Mount Everesta na nadmorski višini 5000 metrov. 
Nekateri od teh poskusov so bili prvi ekstremni potopi te 

vrste. Seveda si nismo mogli kaj, da ga ne bi vprašali takih klasičnih 
vprašanj, kot je ta, koliko časa drži dih oz. koliko ima statične apneje. 
7 minut in 50 sekund je bil njegov odgovor, v primeru, da se nadiha 
čistega kisika, pa je ta čas neverjetnih dobrih 15 minut. Genoni je 
dokaz, da je človek zmožen neverjetne prilagodljivosti, konec koncev, 
tudi življenju v vodi.
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Rt zlata
Nihče ne ve, zakaj se Ponta do Ouro ali po naše Rt zlata tako 
imenuje. Legenda pravi, da se je tu nekoč potopila ladja, 
natovorjena z zlatimi palicami. Ostankov ladje ni nikoli nihče 
našel, zato je bolj verjetna druga razlaga, ki pravi, da se morje 
in pesek ob sončnem zahodu obarvata s čudovito zlato barvo. 
Podobnih sončnih zahodov sem videl že ničkoliko, zato me 
tudi ta razlaga ni popolnoma prepričala. V lepoto kraja pa 
me je prepričal nekdo drug - njegovi prebivalci, ki se skrivajo 
pod morsko gladino...

Ponta do Ouro leži na skrajnem jugu Mozambika, skoraj na meji z 
Južno Afriko. Po petsto prevoženih kilometrih avtocest iz Durbana 
proti severu v premajhnem golfu, se je cesta nenadoma končala 
z ograjo iz bodeče žice in z nekaj poslopji s policisti in vojaki. V 
ograji so bila vrata, ki se vsak dan natanko ob treh popoldan zak-
lenejo in predstavljajo mejo med Južno Afriko in Mozambikom. 
Na drugi strani ograje je bila večja tlakovana ploščad, okoli nje 
pa visoka trava in nekaj peščenih stez, ki so, kot se je kasneje 
izkazalo, mozambiške ceste. Golf je seveda ostal na meji, po nas 
pa je prišla vsaj trideset let stara Toyota - mini kamionska izvedba 
znanega terenca. S podvozja so ji odpadale velike luske rje, večina 
karoserije pa je bila iz poliestrskih krp, s katerimi so ji zamašili 
prerjavele luknje. Ker nismo bili edini potniki, sem se lahko na 
lastne oči prepričal, kaj taki terenci zmorejo. Skupaj z voznikom 
se nas je na ta mali kamionček nakrcalo trinajst potnikov (trije v 
kabino in deset v keson), zadaj pa so pripeli dve tovorni prikolici. In 
vse to se je uspelo nekako pomikati po peščenih klancih. Podvozje 
je škrtalo in pokalo, motor je hrumel, a mala Toyota je zmagala 
in se po eni uri privlekla v 15 kilometrov oddaljeno Ponto. To bi 
morali videti lastniki slovenskih terencev, ki se z njimi ponosno 
prevažajo po asfaltiranih avtocestah!

Simply Scuba
Potapljaški kamp Simply Scuba ob našem prihodu ni napravil name 
kakšnega posebnega vtisa. Žal so bili kasnejši vtisi še slabši. Ko 
smo poskakali iz utrujene Toyote,  je bilo na vhodu v kamp nekaj 
črncev, ki “niso vedeli nič”, v recepciji pa ni bilo nikogar. S kopico 
prtljage smo nemočni čakali na našo nadaljnjo usodo in upali, da 
se bo le našel nekdo, ki “kaj ve”. Končno se je primajal dolgonogi 
in dolgolasi mladenič s sončnimi očali (kljub oblačnemu vremenu) 
in se je predstavil za inštruktorja Luisa. Bil je Portugalec, glavni 
inštruktor v kampu in urejal je tudi večino administrativnih poslov. 
Pohvalil se mi je, da je tudi inštruktor podvodne fotografije, a žal 
se je kmalu izkazalo, da bi bilo bolje, če bi mi slednje zamolčal... 
Nikoli ga nisem videl v vodi s fotoaparatom v roki (vedno pa je našel 
kakšen izviren izgovor v opravičilo), kadar pa mi je svetoval, kakšen 
objektiv naj vzamem za določeno lokacijo, se je vedno izkazalo za 
zelo napačno odločitev. Tudi kadar sem ga karkoli vprašal v zvezi s 
potapljanjem, je skoraj vedno odgovoril le z vzdignjenima palcema, 
češ da je vse v najlepšem možnem redu in da naj nič ne skrbim, le 
pravega in koristnega odgovora ni bilo od njega!
Razen nas treh Slovencev, eksotike z daljnjega severa, so bili 
vsi gosti v kampu Južnoafričani. Zimski avgust očitno ni prava 
potapljaška sezona, zato je bilo k sreči gostov malo.

Nastanili so nas v dveh od številnih šotorov tipa iglu, izdelanih 
iz debelega vojaškega platna. Že prvo noč smo odkrili, da so bili 
šotori »prebežališča« komarjev, ki se niso prav nič zmenili za naš 
Autan. Šotori so bili odznotraj polni razpotegnjenih rjavih lis iz 
strjene krvi. Le-te so pričale o dolgi zgodovini maščevalnih pobojev 
komarjev s strani bivših lastnikov krvi. Žal so imeli komarji na 
temnem šotorskem platnu odlično varovalno barvo, tako da jih je po 
vsakem poboju še vedno veliko preživelo in se skritih pripravljalo za 
svoj naslednji vampirski napad naslednje noči. Od Južnoafričanov 
smo izvedeli, kakšno srečo imamo, kajti pozimi je v teh krajih zelo 
malo komarjev, njihova prava sezona pa nastopi šele poleti....
Dan v potapljaškem kampu v Mozambiku se začne zgodaj zjutraj, 
ko naj bi bili valovi najmanjši. Po vstajanju in jutranji toaleti sledi 
sestavljanje opreme in vkrcavanje na Toyoto, v kampu zaposleni 
črni fantje pa medtem natovorijo našo opremo na prikolico. Med 
njimi se nam je s svojo uslužnostjo najbolj priljubil mali Mateus, 
pravo utelešenje lika o “malem pridnem črnčku”. Matevž, kot 
smo ga po domače klicali, nam ni nikoli dovolil, da bi si opremo 
nosili sami, čeprav smo bili vsi vsaj za glavo večji od njega. Ves 
čas je opazoval, kaj se dogaja, in v vsakem trenutku priskočil na 
pomoč, medtem ko so se njegovi večji kolegi raje izmaknili. S 
tem si je fant seveda na koncu prislužil, za njegove razmere, prav 
čedno napitnino. 
Ko smo se pripeljali na plažo, mi je postalo jasno, zakaj je uboga 
Toyota tako rjasta. Nanjo so namreč vpregli čoln (seveda ne na 
prikolici), ki ga je odvlekla do morja, kjer so jo pošteno opljuskali 
valovi. Čoln, 8-metrski gumenjak z dvema 85-konjskima Yamaha-
ma, smo natovorili z našo opremo, potem pa ga začeli porivati v 
morje. Čeprav nas je bilo vsega skupaj vsaj petnajst “porivačev”, 
je bilo to prav težko opravilo. Skiper nam je dajal tempo, podobno 
kot krmar pri osmercu, in čoln se je premaknil le, ko je prišel 
podenj val in ga nekoliko dvignil s peska. Skiper je prvi skočil na 
čoln in vžgal motorja, ostali pa smo ga stoječi v vodi zadrževali, 
kar v metrskih valovih ni bilo prav enostavno. Na znak smo nato 
poskakali v čoln in »odglisirali« v valove.
Vožnja na potop je običajno bila divji rodeo po valovih, najbolj im-
presiven pa je bil pristanek po potopu. Skiper je počakal na kakšen 
večji val, nato pa se po njem z vso brzino zagnal na plažo. Čoln 
se je na pesku bliskovito zaustavil in se nagnil na en bok. Kdor ni 
bil pripravljen na ta manever in se ni prav trdno držal za vrvi, je 
zletel daleč naprej. Motorja sta pri tem poskočila, zahrumela, a 
spretni skiper ju je takoj ugasnil. Ko je val spet odtekel, je bil čoln 
s krmnim delom vsaj pet metrov daleč na pesku in potapljači smo 
lahko sestopili in po suhem odkorakali do Toyote, ki nas je medtem 
že čakala. Kadar je bil bok na moji strani čolna v zraku, sem moral 
zelo hitro izstopiti, kajti fantje na ležečem boku ponavadi niso bili 
ravno eksperti v fiziki in če so nas prehiteli pri izkrcavanju, se je 
njihov bok dvignil v zrak, naš pa treščil na tla.
Temu je takoj sledil naslednji potop, kajti ves čas so nas “strašili” 
s prihajajočimi velikimi valovi, ki baje nastopijo popoldan. Šele 
po drugem potopu je okoli enajste ure sledil obilen zajtrk, ki ga 
je pripravila mama Rosy, debela črnka z dvema ne prav pretirano 
prikupnima in grdo v svet gledajočima hčerama. Zajtrk, sestavljen 
iz ocvrte slanine, jajc in klobasic z nekim čudnim okusom po kaši, 
je zalegel do večera, po količini zaužitega holesterola pa verjetno 
za celo leto vnaprej. Tretji potop, po zajtrku, je bil močno odvisen 
od valov in je v večini primerov odpadel. En dan pa je pihalo tako 
“močno”, da je potapljanje za tisti dan v celoti odpadlo.
Ko smo malo natančneje opazovali valove, se nam je zazdelo, pra-

Borut Furlan
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vzaprav popoldan le-ti 
niso bistveno večji kot 
zjutraj. Luisu smo 
skušali razložiti, da 
nismo prišli prav od 
blizu in da želimo 
več potopov. Predla-
gali smo mu, da glede 
na to, da je najbolj 
kritičen del potopa 
pravzaprav splavitev 
čolna v morje, vza-
memo vsak po dve 
jeklenki in opravimo 
dva potopa na eno 
splavitev. Luis se je 
izgovoril na skiperja, 
češ da je on glavni 
in odloča o varnosti 
plovbe. Skiper Spiggs, 
“lepi” in predvsem 

samovšečni fant iz Cape Towna, nas je odločno zavrnil, češ da 
imamo dva potopa dovolj, da se mu ne ljubi in če nam kaj ni 
prav, lahko povemo njegovemu šefu....
Veter pa ni bil edini razlog za popoldansko »nepotapljanje«. Ka-
dar je bil po televiziji 
rugby, smo tudi lahko 
pozabili na potope, 
pa če je bilo vreme še 
tako primerno. Eden 
od Južnoafričanov mi 
je razložil, da je rugby 
njihov duh, življenjski 
stil in da oni “tudi 
ubijajo” zanj, kadar 
gre za pomembno 
tekmo. In tekma je 
bila za njih še kako 
pomembna - Južna 
Afrika proti Avstra-
liji (torej “južnjaki” 
med seboj). Zmaga-
la je Južna Afrika, 
poražena Avstralija pa 
se je tako maščevala, 

da je proti nam poslala velike valove in potapljanje je naslednji 
dan v celoti odpadlo!
Tako so nas vsak dan čakali dolgi popoldnevi brez potapljanja, 
bili pa smo tudi brez avta, kajti golf, ki nas je čakal v Južni Afriki, 
ne bi po mozambiških “cestah” prevozil niti metra. Pridno smo 
“testirali” Laurentino, 
lokalno mozambiško 
temno pivo, in skoraj 
vsako popoldne ho-
dili na vaško tržnico 
opazovat domačine. 
Kljub temu, da je lo-
kalno prebivalstvo 
zelo revno (Mozam-
bik sodi med najbolj 
revne države na sve-
tu), nihče ne prosjači 
kot denimo na severu 
kontinenta, v Egiptu. 
Prebivalci so prijazni 
in ponosni, žal pa 
večinoma ne marajo 
fotografiranja, zato 
mi je teleobjektiv 
prišel še kako prav....
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Med popoldanskim potepanjem po vasi smo spoznali tudi Nemko 
Heike, ki že deset let živi v Ponti in se preživlja kot natakarica. 
Pravi, da sovraži Nemčijo, Evropo in sploh celotno zahodno 
civilizacijo. V Mozambiku zasluži v enem tednu toliko kot bi v 
Nemčiji v eni uri, a več tudi ne potrebuje. Tu je našla svoj mir, 
življenje ji namreč poteka izredno mirno in brez skrbi. Našla pa 
je tudi drogo, ki se ji ob večerih predaja in se z njeno pomočjo 
zapira v svoj svet.
Zadnji večer, ko smo s potapljanjem dokončno zaključili, sta si 
Milan in Marjan malo intenzivneje privoščila obiske lokalnih 
gostiln in v eni do njih srečala celotno “belo polovico” ekipe iz 
Simply Scuba, torej tudi inštruktorja Luisa in skiperja Spiggsa. 
Fantje so popivali celo noč in se zjutraj, kljub temnim oblakom, 
s sončnimi očali primajali v kamp. Čeprav je pihalo enako kot 
vsak dan, so potapljačem razložili, da piha premočno, da po-
tapljanje iz varnostnih razlogov odpade, sami pa so se napotili k 
zasluženemu počitku... No, vsaj tokrat nas s svojim “varnostnim 
ukrepom” niso prizadeli, kajti stara Toyota je že čakala, da nas 
odpelje nazaj proti južnoafriški meji.

Potopi
Južni del Mozambika je zelo nizek in peščen, edina vzpetina 
je prav na rtu Ponta do Ouro, kjer tudi stoji osamljen svetilnik, 
eden bolj redkih v Mozambiku. Podoben svet je tudi pod vodo. 
Peščene plaže se nadaljujejo v plitvo in položno peščeno dno, ki 
se zelo počasi spušča v globino. Valovi se na plitvem dnu lomijo in 
onemogočajo »snorklanje« ali potapljanje, zato so potopi možni 
samo iz čolna. Vse lokacije so vsaj nekaj sto metrov oddaljene od 
obale, globlje pa tudi več kot miljo. V večini primerov so lokacije 
skalnate plošče, ki gledajo iz peska in so poraščene s koralami. 

Pravega koralnega grebena ni, verjetno pa je temu vzrok tudi 
temperatura, ki je bila v času našega obiska v avgustu komaj 21 
stopinj, kar je že skoraj spodnja meja za razvoj koral. Večina 
lokacij je bila globokih med 15 in 25 metrov, višina skal, ki so 
štrlele iz peska pa je redko presegla dva metra. Le pri najglobljih 
lokacijah smo naleteli na manjše granitne stene, navadno pri 45 
metrih globine, ki so bile prav tako bolj sramežljivo poraščene 
s koralami. Vsi potopi so bili “v modro” in tudi varnostno 
dekompresijo smo delali prostolebdeči pod gladino. Skalnate 
plošče, na katerih smo se potapljali, navadno niso bile daljše od 
petdesetih metrov in prav občudovali smo Spiggsa, kako jih je 
vedno uspel najti v valovih daleč od obale, brez uporabe GPS-a 
ali sonarja. Obala je namreč zelo nizka in peščena, brez kakšnih 
izrazitejših orientirjev.
Vidljivost je bila povprečna, za kar so bili razlog stalni valovi, ki 
so dvigovali pesek z morskega dna. Na globljih lokacijah je bila 
bistveno boljša in voda lepe modre barve. Valovi, ki so se čutili 
tudi dvajset metrov globoko, so bili ovira tudi pri fotografiji. Vsa 
drobcena bitja, zaželjena za makro fotografijo, so bila v glavnem 
poskrita v špranjah in luknjah, v zavetju pred deročo vodo, ki 
so jo povzročali valovi na gladini. Če pa si je že kakšen polžek 
upal na površje, je njegovo “rožo” (škrge) v vodnem toku tako 
premetavalo levo in desno, da ni bil prav nič fotogeničen. Pri 
tem je tudi tvegal, da ga voda odlepi od podlage in odnese nez-
nano kam. Fotografiranje polžkov je bilo v takih pogojih zelo 
težavno in medtem ko sem ležal na pesku in ostril, sem moral 
tudi čakati na ugoden trenutek, da se je polžkova “roža” postavila 
v najlepši položaj.
Če je koralno življenje v južnem Mozambiku bolj revno, pa to 
nikakor ne velja za ribji živelj. Največ je bilo seveda raznega pi-
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sanega tropskega drobiža, ki se je bolj kot kjerkoli drugje družil 
v jate. Tu sem srečeval jate nekaterih vrst rib, ki sem jih v vseh 
ostalih tropskih morjih videval samo kot samotarje. 
Od velikih rib so bile najbolj pogoste kirnje “krompirjevke”, tako 
imenovane zaradi velikih črnih peg na sivem telesu, ki po obliki in 
velikosti še najbolj spominjajo na krompir. Te, do dva metra velike 
kirnje, sicer živijo v celotnem indopacifiškem tropskem prostoru, 
vendar so povsod razmeroma redke. Nekoliko večja kolonija se 
nahaja na severu avstralskega koralnega grebena, ki jo znajo 
Avstralci zelo uspešno reklamirati kot svetovno znani Cod hole 
(“potato cod” je avstralska verzija imena te kirnje, južnoafriško 
ime je “potato bass”, uradno angleško ime pa “potato grouper”). 
Tu, na jugu Mozambika pa se nahaja druga večja koncentracija 
teh kirenj, ki je k sreči bistveno manj znana in reklamirana, manj 
obiskana in zato so tudi potopi precej cenejši. Ker je lov nanje 
strogo prepovedan, se ribe ne bojijo potapljačev in fotografiranje 
je pravi užitek. Te ribe znajo priti človeku res zelo blizu, včasih 
celo bližje, kot človek lahko pričakuje....

Doodles
Med vsemi lokacijami se nam je vsem trem najbolj priljubila 
Doodles, majhen greben, komaj 17 metrov globoko in le nekaj sto 
metrov oddaljen od plaže. Tako kot povsod na območju Ponte, so 
tudi tam korale zelo revne, zato pa smo srečali največ različnih 
jat drobnih ribic, ki so ustvarjale goste oblake. V jate so se družili 
rumeni in rumenoprogasti lutjanidi, belorumene trlje, srebrni 
šnjurčki, rdeči priakantidi z velikimi očmi in bronastosrebrni 
ploščati pemperidi. 
Neredko smo na pesku okoli skal srečevali velike skate in enkrat 

sem z enim pogledom ujel kar tri te veličastne živali, katerih 
ploščato telo je imelo poldrugi meter premera. Na lokaciji so 
prebivale tudi tri kirnje “krompirjevke”, od katerih je bila ena 
slepa na eno oko. Najmanjša med njimi si nas je potapljače takoj 
na začetku potopa ogledala od blizu, ko pa je ugotovila, da 
nimamo nič užitnega zanjo, se je nekoliko oddaljila. Ostali dve 
sta bili veliko potrpežljivejši in sta se pustili tudi božati.
Čeprav so bili Doodlesi najlepši za širokokotno fotografijo, sem 
imel po zaslugi Simply Scuba kampa večkrat s seboj napačen 
objektiv - Luis je obljubil eno, Spiggs pa je potem peljal po 
svoje nekam drugam. Tako sem se zadnji dan znašel na Dood-
lesih z makro objektivom in prijazne “krompirjevke” me niso 
več smele zanimati. Iskal sem drobiž na svoj objektiv in našel 
čudovitega golega polža. Zaradi valov sem do konca izpraznil 
svoj kompenzator plovnosti in s tem navidezno povečal svojo 
težo, da sem se lahko trdneje ulegel na peščena tla in kljuboval 
zanašanju. Skoncentriral sem se na polžka in v trenutkih, ko 
je bilo njegovo mehko telo zaradi valov najmanj deformirano, 
sem pritiskal na sprožilec. Nenadoma me je nekdo butnil v levo 
roko. Zaklel sem nad nerodnežem, ki me je zmotil pri preciznem 
delu, in si mislil ali v širnem morju res nima dovolj prostora, 
da mora ravno mene nadlegovati. Prepričan sem bil, da je to 
bil starejši in neroden Južnoafričan, katerega plavutke sem že 
na enem od prejšnjih potopov občutil na svoji glavi. Pogledal 
sem tega štora in presenečen ugotovil, da je to bila največja od 
treh “krompirjevk”, ki me je z glavo ruknila v roko, ker je prišla 
“firbcat”, kaj počnem. Ribina radovednost me je tako razveselila, 
da sem ji v hipu “odpustil” in jo pričel božati po glavi. Najprej 
sem jo pobožal po čelu in škržnem poklopcu, nato pod brado, 
nazadnje pa sem z obema rokama objel njeno veliko glavo in 
riba je čisto počasi zdrsnila iz mojega objema. Marjan, ki je 
dogodek opazoval skozi objektiv svoje video kamere, je vse 
skupaj lepo ovekovečil.
Ko sem se stiskal na zadnjem sedežu golfa, ki je požiral asfalti-
rane kilometre avtoceste nazaj proti jugu v smeri proti Durbanu, 
sem premišljeval, kaj je naredilo name v Mozambiku največji 
vtis. Osebje kampa Simply Scuba, ki je svoj posel jemalo dokaj 
“na simpl”, se mi prav gotovo ne bo vtisnilo v spomin kot eni 
tistih ljudi, ki so pozitivno pripomogli k nastajanju mojih fotogra-
fij. Častna izjema je bil edino mali Matevž. Zato pa ne pomnim, 
da bi kjerkoli po svetu srečal ribo, ki bi se tako zaupljivo pustila 
božati ljudem kot “krompirjevka” z Doodlesov. Prav zanima me, 
ali bi se tudi druge kirnje tako obnašale, če ne bi imele slabih 
izkušenj z ljudmi!
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POD GLADINO MEDITERANA

Sepiola spp.
sipica
hr. bobić; it. seppiola, zotolina
Glavonožci deseterolovkarji 
(Cephalopoda, Sepiida, Sepiolidae)

Opis: V rod Sepiola, soroden rod Sepietta in rodova 
Rossia in Neorossia uvrščamo okrog 12 vrst majhnih 
sipic, ki večinoma ne presegajo 8 cm dolžine. Za vse 
vrste sipic je značilno široko in kratko telo, ki je zadaj 
zaobljeno. Značilni sta ovalni plavutki. Glava je maj-
hna in je pri nekaterih vrstah povezana s plaščem s 
posebno hrbtno opno, med oči pa sega različno dolg 
rostrum. Okrog ust je razporejenih osem lovk s pri-
seski ter dve lovilni, iztegljivi lovki, število in razme-
stitev priseskov se razlikuje od vrste do vrste. Barva 
sipic je spremenljiva, večinoma odvisna od prilagaja-
nja trenutni okolici, ki obdaja posamezen osebek.

Območje naselitve: Najraje se zadržuje na peščenem 
ali sedimentnem dnu ter med livadami morske trave 
v zmerni globini. Podnevi je večinoma zakopana v pe-
sek, ponoči gre na lov.

Sorodne vrste: Najpogostejše vrste sipic so: Sepiola 
rondeleti in S. affinis ter Sepietta petersi in S. owenia-
na. Med sabo se razlikujejo predvsem po obliki in šte-
vilu priseskov na lovilnih lovkah. Nekoliko večja vrsta 
majhnih sipic, ki spada v samostojen rod, je caroli-
jeva rdeča sipica (Neorossia caroli), ki jo lahko vidimo 
ponoči. Je vinsko rdeče barve in zraste okrog 5 cm. 
Vse vrste majhnih sipic se hranijo s kozicami, z roje-
čimi kozicami  in mnogoščetinci. 

  
3–50 m

Mehkužci 279

05-06 nevretencarji mehkuzci.ind279   279 3/7/2007   11:44:14 AMKnjiga 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
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2. januarja smo PLK-jevci 
za varno, lepo in uspešno 
potapljaško sezono 2008 tra-
dicionalno darovali Neptunu 
sarmo. Letošnjo daritveno 
sarmo, s pentljo vred, sta 
nam prinesla Dejan in Me-
lita iz potapljaškega društva 
DPD SOČA iz Nove Gorice, 
ki sta se prejšnji dan udeležila 
“potopa brez meja” na meji 
med Slovenijo in Italijo. 
Tokratna utopitev sarme je 
zaradi burje in valovitega 

morja potekala na južni stra-
ni piranske punte. Morje je 
bilo ledeno, peneči refošk 
pa je imel pod vodo prav 
zanimiv okus po jagodah. Po 
obrednem darovanju in po-
dvodnem požirku penečega 
iz steklenice (v steklenico je 
treba najprej pihati, da lahko 
nato iz nje piješ), je sledil en 
lep januarski potop. Na obali 
smo se segreli ob instant 
ražnju in pršutni “violini”, 
ki je ostala še od klubskega 
silvestrovanja, na katero je 
virtuozno igral Domi. Pa tudi 
mimoidoči v toplih zimskih 
bundah na lepem zimskem 
sončku so se zabavali, drugi 
pa čudili, kaj vse se v tej naši 
prelepi Sloveniji dogaja na 
novega leta (drugi) dan.

Boris Vuga

Tradicionalno darovanje sarme Neptunu
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Novoletno srečanje potapljačev 
brez meja SLO - ITA 
Prvega januarja smo se v malem mandraču v La-
zaretu na državni meji med Italijo in Slovenijo 
prvič zbrali potapljači z obeh strani meje in se 
skupaj podali v morje na simbolični šampanjec 
in voščilo za potapljaško uspešno novo leto. 
Udeležence na srečanju je v imenu Italijanske 
potapljaške zveze pozdravil g. Guido Merson, si-
cer predsednik tržaškega potapljaškega društva 

CST, v imenu Slovenske potapljaške zveze pa podpredsednik le-te, g. Boris 
Vuga iz potapljaškega društva PLK Koper. 
Prostor ob malem mandraču, skoraj na sami slovensko-italijanski meji, je bil 
svečano okrašen s SLO, ITA in EU zastavami. Fantje iz tržaškega CZ-ja so 
postavili tudi ogrevani šotor, da so se lahko po potopu udeleženci preoblekli. 
Vsak udeleženec je od gostiteljev iz tržaškega društva CST prejel priložnostno 
nalepko srečanja, ki jo je čez noč oblikoval slikar in »plkjevec« Dušan Pod-
gornik, ter brošurico evropskega projekta “podvodnega turizma” www.tursub.
eu, v kateri so za potencialni začetek podvodnega turizma navedene tudi tri 
slovenske podvodne lokacije. 
Udeležba je bila večja od pričakovane, saj se jih je v vodo podalo kar 28, še 
enkrat toliko pa je bilo somišljenikov in radovednežev, ki so nas čakali na 
obali. Iz Italije so bili prisotni poleg gostiteljev iz tržaškega kluba CST tudi 
gasilci - potapljači, orožniki -, potapljači in finančna straža s svojimi plovili. 
Srečali smo tudi nekaj potapljačev iz Pordenona. Iz Slovenije so bili prisotni 
predstavniki potapljaških društev iz Kopra, Nove Gorice in Rakeka, na vabilo 
pa so se odzvali tudi kolegi potapljači iz Gasilske brigade Koper. Dogodek je 
spremljal tudi italijanski RTV. 
V prijetnem druženju, ki je sledilo potopu, so bile vzpostavljene nove vezi in 
izražena želja po ponovitvi dogodka ter po skupnem srečevanju potapljačev 
dežel Alpe-Adria. Kar se nas tiče, se je vse skupaj končalo v klubskih prostorih 
PLK, kjer smo se okrepčali in pojedli Herminine sarme, vse razen ene ... ta 
je bila naslednji dan tradicionalno darovana Neptunu za uspešno in varno 
potapljaško sezono 2008.

V sodelovanju SPZ in HRS bo na Bolu na Braču letos izvedena 10. jubilejna in največja ekološke akcija 
na Jadranu od sobote 26. 4. do sobote 3. 5. 2008.
HOTEL BLUE SAN Bonaca*** v borovem gozdu, samo 150 m od najlepše peščene plaže na Jadranu. All 
Inclusive, v hotelu bomo samo potapljači.
Po končani ekološki akciji bo v počastitev 10. obletnice ekološke akcije velik ribji piknik z zabavo v borovem 
gozdu ob obali. 
Cena po osebi v dvoposteljni sobi za 7 dni je 220 evrov. Otroci do 14 let brezplačno. Z enim od potapljaških 
paketov se osnovna cena potapljaču zniža za 50 evrov in veliko drugih ugodnosti.
Paket 10. potopov 120 evrov, paket 6. potopov 90 evrov, izposoja potapljaške opreme 60 evrov na teden. 
Potapljaško opremo ne prenašamo sami, prvi in zadnji dan jo prepelje potapljaški center.

ZA ČLANE SPZ 10 EUR POPUSTA PRI KOTIZACIJI 
(OB PREDLOŽITVI VELJAVNEGA SPZ KUPONČKA)

Informacije: Bojan Majcen, 041 - 60 18 18, majcen.bojan@amis.net.

PRVOMAJSKO POTAPLJANJE NA BRAČU 

Boris Vuga
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V preteklem letu smo dobili nove državne 
prvake v podvodnih športih, ki so orga-
nizirani pod okriljem SPZ.  Za naslove 
državnih prvakov se je potegovalo 100 od 
skoraj 150 registriranih športnikov. 
V okviru SPZ so bila v letu 2007 orga-
nizirana državna prvenstva v prostem 
potapljanju, podvodni fotografiji, podvo-
dnem ribolovu, podvodnem hokeju in v 
decembru še v hitrostnem potapljanju in 
plavanju s plavutmi.
Na državnem prvenstvu v prostem 
potapljanju so tekmovali moški, kot 
tudi ženske v treh disciplinah in sicer v 
statiki, dinamiki s plavutmi in dinamiki 
brez plavuti.
V statiki sta državna prvaka postala 
Mojca Studen iz DPD Bled ter Aleš 
Seliškar iz istega kluba.
V dinamiki s plavutmi in v dinamiki brez 
plavuti sta državna prvaka Mojca Studen 
in Mitja Štampfer iz H2O Team.
Mojca Studen in Mitja Štampfer sta 

bila tudi najuspešnejša posameznika 
na državnem prvenstvu v prostem po-
tapljanju.
Na državnem prvenstvu v podvodni foto-
grafiji so nastopali v treh kategorijah in 
sicer v ambientu, riba in makro. Naslov 
državnega prvaka je osvojil Oskar Musič 
iz DRM, ki je zbral največ točk v vseh 
treh kategorijah. Marko Gasparič iz 
DRM je zbral največ točk v kategorijah 
ambient in riba, Oskar Musič pa v kate-
goriji makro. Na državnem prvenstvu je 
nastopilo 15 tekmovalcev. Na državnem 
prvenstvu v podvodnem ribolovu so 
tekmovali v treh krogih. Prvi krog je bil 
12. maja v Izoli, kjer je zmagal Matijašič 
Moreno iz RPD Piran. Sodelovalo je 27 
tekmovalcev iz 4 različnih klubov. Dru-
gi krog je potekal v Nerezinah in tretji 
zadnji krog je bil ponovno v Izoli, kjer 
je zmagal nov državni prvak, Kristjan 
Demšar. Na zadnjem krogu je nastopilo 
20 tekmovalcev iz treh klubov. Ekipni 

                                                
  50m A                50m PP
ŽENSKE - MLADINKE Urška Škof  Urška Škof
ŽENSKE - ČLANICE Brina Počivalšek  Brina Počivalšek
MOŠKI - MLADINCI Grega Klemenc  Marko Kampuš
MOŠKI - ČLANI Luka Šafarič  Vid Štiglic

Aleš Veršič

naslov državnega prvaka je osvojilo 
društvo RPD Piran.
Na državnem prvenstvu v podvodnem 
hokeju so za naslov državnega prvaka 
tekmovali v dveh krogih in sicer prvo je 
bil organiziran Pokal Slovenije, kjer je 
nastopilo 5 ekip iz  štirih klubov (DRM, 
PD Amfora, ŠŠD pH Ljubljana in PH 
Kranj). Na Pokalu Slovenije so tekmovali 
vsak z vsakim. V drugi krog sta se uvrstili 
prvo in drugo uvrščeni ekipi, ki sta nato 
tekmovali na tri dobljene tekme. Za na-
slov državnega prvaka je ekipa ŠŠD pH 
Ljubljana potrebovala  tri zmage, saj je 
bil končni rezultat v dobljenih tekmah 
3:2 za ŠŠD pH Ljubljana.
Na državnem prvenstvu  v hitrostnem 
potapljanju in plavanju s plavutmi je 
tekmovalo 19 tekmovalcev v šestih di-
sciplinah in sicer 50mA, 50m PP, 100m 
PP, 200m PP,  400m PP in na 800m 
PP. Tekmovanje je bilo organizirano za 
mladince in članske kategorije. 

Slovenski državni prvaki v podvodnih športih

 400m PP 800m PP
Elena Habjanič Elena Habjanič
Elena Habjanič Elena Habjanič
Marko Kampuš Blaž Bezenšek
Marko Kampuš Blaž Bezenšek

100m PP 200m PP
Elena Habjanič Elena Habjanič
Brina Počivalšek Brina Počivalšek
Grega Klemenc Boštjan Bezenšek
Grega Klemenc Boštjan Bezenšek

REZULTATI
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V letu 1998 so se pri Gapori odločili, da ob zaključku leta, na 
Štefanovo, pripravijo vajo, imenovano Božični potop, na Blaguškem 
jezeru, od leta 2002 pa vaje organizirajo v vsega pol kilometra 
oddaljeni opuščeni gramozni jami v Podgradu, kjer je bil tudi 10. 
jubilejni Božični potop na štefanovo (26. decembra 2007). Prva sta 
se v vodo podala »starosta« Bogdan Šajnovič in Luka Klun, ki se je 
Božičnega potopa udeležil prvič. Preostali pari so bili še: Rajko Lipič 
in Vladimir Cvetkovič, Boris Brus in Boris Pučko ter Tomaž Munda 
in Boris Pučko. Voda z vidljivostjo do 20 centimetrov je imela vsega 
2 stopinji Celzija. Frenk Fartek, eden izmed članov prve generacije 
ekipe Gapora, je poskrbel za varnost. Izrezal je led in postavil ustrezni 
dostop za skok v vodo posameznega udeleženca. 
Po prikazu reševanja v zimskih razmerah so udeleženci »potopa« 
ob objektu Ribiške družine Gornja Radgona nazdravili z radgonsko 
penino, ki so jo pred tem »našli« v vodi pod ledom. Ob tem so še 
posebno nazdravili svojemu prvemu vodji, Bogdanu Šajnoviču, ki 
se je udeležil vseh dosedanjih potopov, za njegovo bližnjo 61-letnico 
življenja.
Potop članov Gapore si je ogledalo precej ljudi. Med gosti še posebno 
velja omeniti  načelnico Civilne zaščite Gornja Radgona, Marjeto 
Erdela. Po opravljenem potopu je še sledilo družabno srečanje članov 
Gapore z njihovimi partnerji in vsemi, ki podpirajo dejavnost enote 
Gapora.

Franci Klemenčič

Člani Gapore so na Štefanovo izvedli že 10. potop

V sklopu 6. mednarodnega simpozija Potapljanje AST 2008 (Apnea, Scuba, 
Tehnično potapljanje), na katerem se je v Zrečah zbralo veliko strokovnjakov 

KOLEGIJ PREDSEDNIKOV JADRANSKIH 
POTAPLJAŠKIH ZVEZ

dr. Mitja Slavinec

in funkcionarjev s področja potapljanja, je na 
predlog organizatorja IAHD Adriatic predsednik 
Slovenke potapljaške zveze, dr. Mitja Slavinec, 
sklical Kolegij predsednikov potapljaških zvez 
jadranske regije. Gre za prvi tovrstni sestanek 
predsednikov ali drugih visokih funkcionarjev 
potapljaških zvez nekdanjega skupnega prostora. 
Vabilu so se ob domačinih odzvali predstavniki 
potapljaških zvez Hrvaške, Bosne in Hercegovine, 
Srbije in Črne gore.
Udeleženci so uvodoma predstavili svoje potapljaške 
asociacije in predstavili najpomembnejše 
značilnosti in pogoje potapljanja v posameznem 
okolju. V nadaljevanju so spregovorili tudi o 
možnostih in oblikah medsebojnega sodelovanja, 
pri čemer je največ časa bilo namenjenega predv-
sem zakonodaji v posamezni državi. Pomemben je 
bil tudi dogovor o medsebojni vzajemni podpori 
pri sodelovanju z mednarodnimi organizacijami, 
kot npr. CMAS, in tako učinkovitejšem doseganju 
skupnih interesov. 
Prisotni so bili soglasni, da je bil sklic sestanka 
upravičen in koristen, ter se dogovorili, da bodo 
podobna srečanja organizirali tudi v prihodnje, 
naslednjič praviloma v Črni gori.
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Nikoli si nisem upal niti pomisliti, da se mi bo v življenju 
nasmehnila sreča in mi bo dano, da se bom kopal v milijonih 
dolarjev. Natančno to se mi je zgodilo letošnje poletje, ko sem 
se skupaj s prijatelji z gumenjakom odpravil na otok Iž. Od 
prijateljev sem namreč slišal, da v bližini Iža gojijo tune pose-
bej za japonskega kupca. Moja velika želja je bila, da bi tune 
smel opazovati od blizu in nekaj teh trenutkov zabeležiti na 
filmski trak. Niti sanjalo se mi pa ni, da se bom tega vročega 
poletnega dne kopal v milijonih dolarjev.

Prvi obisk
Proti Ižu sem se z Ugljana odpravil v dopoldanskih urah. Po 
dobrih dvajsetih minutah vožnje po rahlo valovitem morju 
smo prispeli do Iža. Že od daleč je bilo opaziti mreže in nekaj  
bark v bližini. Upočasnili smo čoln, medtem pa sem pripravil 
teleobjektiv in nekajkrat pritisnil na sprožilec. Zavedal sem 
se, da se nahajamo na občutljivem območju, saj ribogojnica 
v bližini predstavlja veliko investicijo in nisem bil prepričan, 
kako blizu se bomo sploh smeli približati mrežam. Zato je bilo 
vsekakor bolje upočasniti čoln, da smo se počasi in ne preveč 
hrupno začeli približevati ribogojnici. Najprej smo se približali 
prvemu z mrežo ograjenemu obroču. Obroči imajo premer med 
približno trideset do šestdeset metrov. Mreža se spušča do dna 
na globini približno dvajset metrov, nad obročem pa je razpeta 
približno en meter visoka mrežna ograja. Na obročih se sončnim 
žarkom nastavljajo številni galebi. No, v resnici pazljivo čakajo 
na kakšno ribo, ki bi med hranjenjem tun pristala v njihovem 
kljunu. Sprožilec na fotoaparatu se je ponovno nekajkrat sprožil 
in zabeležil galebe na preži. Medtem smo se s čolnom približali 

že drugi mreži. Od tu se je sedaj tudi že dobro videlo nekaj 
domačinov na barki poleg ene izmed bližnjih mrež, ki so ravno 
začeli s hranjenjem tun. Po zraku so letele ribe. Kasneje sem v 
pogovoru z domačini na barki izvedel, da tune hranijo predvsem 
s slaniki in sardelami. Stroški hranjenja pa so astronomski. Na 
dan v tej ribogojnici za hranjenje tun porabijo nekaj tisoč evrov. 
Ko delavci na barki z lopatami zajamejo v kup slanikov in sardel 
in jih odvržejo v mrežo, tune tik pod gladino morja planejo po 
plenu, tako da je burno dogajanja pod gladino vidno že od daleč. 
Morje je namreč neobičajno razburkano. Poleg napetosti pod 
gladino pa svoje k napetosti nad gladino medtem prispevajo tudi 
galebi na preži, ki se divje zapodijo za sardelami. Ker sem med 
fotografiranjem opazil, da so sedaj tudi domačini že opazili naš 
čoln, smo se počasi odpravili proti barki. Zanimalo jih je, kdo 
smo in kaj želimo. Zato sem se seveda lepo predstavil in povedal, 
da bi si rad ogledal njihovo delo, pa tudi tune v mreži. Slednje ni 
bilo možno, saj smo prišli ravno v času hranjenja in mi zato niso 
dovolili druženja s tunami. Dogovorili smo se, da se oglasimo 
kasneje, morda popoldan. Poleg tega pa so mi svetovali, da naj 
poskusimo še pri malo bolj oddaljeni mreži. S čolnom smo se 
torej odpeljali do te bolj oddaljene mreže. Mreža je bila res precej 
osamljena, približno pol milje vstran pa je sredi kanala mirovala 
velika tovorna ladja. Ladjo sem sicer opazil, vendar se mi kljub 
temu ni zdelo, da bi bila z osamljeno mrežo kakorkoli povezana. 
Pa je bila še kako povezana. Medtem ko smo se mreži povsem 
približali in sem se povzpel na obroč, se je na ladji očitno nekaj 
začelo dogajati. Domačin na straži je z daljnogledom opazil naš 
čoln, zato sta druga dva domačina na ladji nemudoma skočila v 
čoln in se nam s polno paro približala. Ko sta tako drvela proti 
nam, sem zaslutil, da je na ladji očitno zavladala panika. Ker 

Andrej Voje

Kako sem za kratek čas postal milijonar



23

REPORTAŽA

naši nameni niso bili slabi in ker tudi dejansko nismo ničesar 
zakrivili, ni bilo razlogov, da bi jo pobrisali. Gliser se je kmalu 
ustavil pri nas in eden izmed domačinov nas je nagovoril kar v 
angleščini z »What do you want?«. Ravno vljudno sicer ni bilo, 
vendar ni imelo smisla, da bi situacijo kakorkoli zaostroval. Zato 
sem se ponovno lepo predstavil in jim razložil, kaj me zanima. 
Občutljivost situacije sem vsekakor razumel, saj so v igri veliki 
denarji. Zato so tudi domačini bolj kot običajno občutljivi in 
previdni pri vsakem nenapovedanem obisku. Čoln z domačinoma 
se nam je že povsem približal in potem smo se zapletli v bolj 
prijazen, pa tudi zanimiv pogovor. Spoznal sem, da gre za 
konkurenčno podjetje, ki je šele v nastajanju. Med pogovorom, 
ko smo stali na obroču, smo opazili tudi prve, približno pol me-
tra velike tune. Kadar je mreža polna, vrednost tun presega tudi 
nekaj milijonov dolarjev. Njihova previdnost je torej vsekakor 
razumljiva. Zato smo se tokrat vrnili na Ugljan, žal brez vtisov 
o druženju s tunami.

Med milijoni dolarjev
Doživetja prejšnjega dne pa nas seveda niso ovirala, da se ne 
bi naslednji dan vrnili na Iž. Tokrat smo se na Iž odpravili v 
popoldanskih urah. Spet smo se najprej namenili proti prvi 
ribogojnici. V ponovnem pogovoru z domačinom sem mu po-
vedal, da želim posneti samo nekaj fotografij med plavanjem s 
tunami. Potop s potapljaško opremo mi ni bil dovoljen, zato sem 
se moral zadovoljiti s plavanjem na površini in s potapljanjem v 
apneji. Z gumenjakom smo se zapeljali do mreže, kjer so plavale 
polmetrske tune. Podvodni fotoaparat je že bil pripravljen, zato 
sem zelo hitro splezal na obroč, od tu pa sem se počasi spustil v 
z mrežo ograjen prostor. Počasi zato, da bi čim manj zmotil tune. 

Te so me z zanimanjem opazovale. No, vsaj zdelo se mi je tako. 
Kljub temu, da so priplavale v mojo neposredno bližino, so se 
me spretno izogibale. To mi je tudi ugajalo, saj sem se zavedal, 
da bodo zagotovo poskrbele, da ne bo prihajalo do trkov. Sprva 
se sploh nisem zavedal, da je vse to res in nič več le hrepenenje 
po neizpolnjeni želji. Ko sem se zavedal, da ambient okoli mene 
ni virtualen, temveč resničen, sem se spomnil, da v rokah držim 
fotoaparat. Sprožilec na fotoaparatu od tega trenutka dalje ni več 
počival. A že po nekaj minutah druženja s tunami sem spoznal, 
da moram biti s fotografiranjem bolj racionalen, saj sem omejen 
s številom posnetkov. Ponovno sem se prepustil užitkom druženja 
z jato tun, ki so vedno znova s plavanjem v krogih prihajale in 
odhajale. Lahkotnost njihovega gibanja in izogibanje morebit-
nim naletom z menoj ali med njimi me je prav navduševalo. Po 
dolgem času sem spet doživel, kako se je jata rib pred menoj 
razprla kot zavesa na odru. In tokrat se zavesa ni in ni hotela 
spet zagrniti, saj so tune prihajale vedno znova. Z oboda mreže 
sem se postopoma pomikal proti središču mreže, ker je gladina 
morja močno brbotala. Koliko tun je bilo šele tukaj. Postavil 
sem se v sredino kroga, ki so ga opisovale s svojim plavanjem. 
Tokrat sem se umiril, zajel zrak in se pognal v globino. Ko sem 
dosegel globino med sedem in deset metrov, sem se obrnil proti 
površini in s fotoaparatom iskal najprimernejšo kompozicijo. 
Sprožilec ponovno ni poznal počitka. S potapljanjem v apneji 
sem nadaljeval toliko časa, dokler nisem poslikal vseh filmov. 
Nato sem se še za nekaj časa predal užitkom. Te trenutke sem si 
skušal zapomniti za vedno. Pa še nekaj: od teh milijonov dolarjev 
sem se namreč težko ločil. Sem pač samo iz mesa in krvi.
Ko pride zima …
    … pride z njo tudi čas, ko v Jadransko morje z daljne Japon-
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ske pripluje velika tovorna ladja in se zasidra ob ribogojnici na 
Ižu. Le zakaj ta ladja napravi tako dolgo pot? Okus japonskih 
sladokuscev je prefinjen in tuna je zelo pogosto na njihovem 
krožniku. Zato ni vseeno, kakšen okus ima tuna. Med japonskimi 
sladokusci je najbolj cenjena prav jadranska tuna in zato ladja 
z daljne Japonske pripluje na drug konec sveta. Tune dejansko 
nalovijo v Sredozemskem morju v bližini Sicilije, od koder jih 
potem s posebnimi počasi plovečimi ladjami pripeljejo do otoka 
Iž. Po mnenju strokovnjakov so namreč v Srednjem Jadranu 
optimalne okoliščine za razvoj mladih tun.
Z zimo torej za tune napoči čas brez milosti. Tune je potrebno v 
mrežah naloviti in jih čimprej natovoriti na ladjo ter jih globoko 
zamrzniti. Celoten postopek je premišljen v vseh detajlih. Tune 
imajo zelo občutljiv gobček, ki jim omogoča dobro navigacijo, 
zato se med plavanjem v jati dve tuni nikoli ne zaletita. Če pa 
se tuna po nesreči zaplete v mrežo, postane omotična in to je 
začetek njenega konca. Ko se začne lov na tune, jih usposobljeni 
domačini s harpuno zadenejo natančno v hrbtenjačo. Tuna je v 
bistvu že onesposobljena, potrebno jo je le še spraviti iz vode na 
ladjo. Potapljač v vodi jo z nekaj kretnjami usmeri in pomaga, da 
tuna praktično sama skoči na ladjo. Tu jo hitro razrežejo, nato 
pa zamrznejo s tekočim dušikom. Zaradi kvalitete mesa je zelo 
pomembno, da se tuna čimprej znajde v zmrzovalniku. Ko je delo 
opravljeno, se tovorna ladja odpravi nazaj na daljno Japonsko, 
kjer bodo pripravljali slastne sušije.
Iž sem zapuščal zelo zadovoljen, saj se mi je izpolnila tiha želja, 
plavati med brezkončnim številom tun. Za kratek čas sem po-
stal celo milijonar. No, čeprav sem se z Iža vračal s praznimi 
žepi, mislim, da sem tudi ostal milijonar. Za vedno. Čudovitih 
občutkov in spominov na druženje s tunami mi pač nihče ne 
more ukrasti.

Pred precej leti sem kot čisto sveži potapljač obiskal tudi Makar-
sko, kjer mi je Matko pokazal nekaj lepih potapljaških lokacij 
na tistem območju. Večkrat je omenil tudi Vrujo v bližini Brel 
oz. natančneje vasi Pisak, kjer je sistem podvodnih izvirov, ki 
posebej v deževnih mesecih »polnijo« morje z velikimi količinami 
sladke vode. Ta voda prihaja iz kraškega sveta nekje za planina-
mi Biokova in se v številnih podvodnih izvirih steka v morje na 
območju Vruje. 
Potapljanje na tem območju  je prav zaradi teh izvirov drugačno 
in privlačnejše, vegetacija je nekoliko drugačna, pa tudi rib je več 
kot pa na potapljaških lokacijah v bližini. 
Seveda potapljanje na območju Vruje takrat zaradi globine ni 
prišlo v poštev, prvi potop na tem območju sem potem opravil 
šele pred dobrimi štirimi leti, ko smo se v okviru potapljaškega 
križarjenja ustavili tudi v Vruji in tam opravili dva lepa potopa. 

Dule Orehek
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Vrulja
Takoj mi je bilo jasno, da je glavni izvir na globini 30 metrov 
zaradi velike količine vode, ki izvira iz kakšne tri metre velike 
»luknje«, neuporaben za potapljanje, tok je premočan, pravzaprav 
se lahko samo približaš izviru, to pa je tudi vse. Med poznavalci 
pa je bilo vseskozi veliko govorjenja o podvodni morski jami, ki 
se spušča v globino kot vodnjak, in tam se domači potapljači 
pogosto potapljajo. Je pa vhod v to jamo šele na globini 55 me-
trov. Ni ga težko najti, vendar je vse skupaj zaradi zahtevnosti 
za športno potapljanje neprimerno. 
Torej, če se hočemo zares potopiti v ta vodnjak, se bomo zadeve 
morali lotiti drugače. Edina prava rešitev je tehnični potop, ki 
bo načrtovan z uporabo ustreznih dihalnih plinov za določene 
globine. Takšen potop sva potem z Aljom opravila v letu 2006, 
ko sva se potopila do globine 84 metrov. Na tej globini se je jama 
šele dobro začela, vodnjak je izgledal kot brezno, dobra vidljivost 

je pripomogla k temu, da si vhod v jamo – vodnjak vseskozi 
gledal nad seboj, pogled v globino pa je bil kot pogled v brezno 
- vidiš samo temo oziroma samo toliko kot obsveti podvodna 
svetilka. Jama, ki se vertikalno spušča, je široka približno pet 
metrov, do katere globine gre vse skupaj, pa ni natančno vedel 
povedati nihče.
Seveda se je takoj rodila zamisel o novem potopu, ki bo tako glo-
bok, da bo mogoče dal odgovore na takšna in podobna vprašanja. 

K sodelovanju sva pritegnila še Igorja in Uroša in priprave na 
potop so se pričele. Od Tina, ki vodi majhen potapljaški center 
v Omišu, smo dobil še nekaj uporabnih informacij, dogovorili pa 
smo se tudi za logistiko glede izvedbe samega potopa. Povedal 
je tudi, da so se v Vruji Poljaki z zaprtim dihalnim sistemom 
potopili do globine 128 metrov, to je najgloblji registriran potop 
na tistem območju, in da sta dva od treh potapljačev po tistem 
potopu končala v barkomori v Splitu. Poleg tega je bilo govora 
tudi o podvodnem toku, ki se pojavi v jami v večjih globinah in je 
verjetno posledica povezave izvirov na območju Vruje. Skratka, 
informacij je bilo kar nekaj, spodbudnih bolj malo, toda vsa 
stvar je stekla koncem leta 2007, ko nas je ugodna informacija »s 
terena« pripravila k odhodu. Glede na načrtovano globino smo 
poskrbeli za ustrezne dihalne mešanice, ekipa se je zbrala v vasi 
Pisak, od koder smo potem odšli na območje Vruje. Dostop do 
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povezavo sistema 
izvirov na celotnem 
območju Vr uje . 
Kljub vsemu smo 
bili s potopom več 
kot zadovoljni, za 
vse je pomenil novo 
bogato izkušnjo, pa 
tudi skromen pri-
spevek k boljšemu 
poznavanju sistema 
izvirov in jame na 
območju Vruje.
Potapljali smo se 
Igor Vrhovec in 
Uroš Ilič iz Norik 
Suba, Aleš Lahar-
nar in Dule Orehek 
ter Boštjan Turk in 

Doriano Zupičič iz TXR teama Slovenija. Za logistiko na samem kraju po-
tapljanja je skrbel Tino Mrčelić iz Calypso diving centra v Omišu.

TEHNIČNO POTAPLJANJE / OGLAS

lokacije za potapljanje je možen samo iz morja in 
za prevoz je, kot rečeno, poskrbel Tino. Aljo in jaz 
sva bila glede na najin načrtovani potop opremljena 
s štirimi dihalnimi mešanicami, Igor in Uroš pa 
celo s petimi, z nami pa sta bila tudi Boštjan in 
Doriano, ki sta bila predvsem »podporna« ekipa 
in sta načrtovala plitvejši potop z uporabo dveh 
dihalnih mešanic. Opreme je bilo cel kup, toliko, 
da smo jo s težavo spravili na potapljaško barko, ki 
je registrirana za dvanajst oseb. Na sami lokaciji 
smo takoj ugotovili, da so izviri kljub spodbudnim 
informacijam zelo aktivni, vode je bilo več kot 
smo pričakovali in vsa zadeva je bila postavljena 
pod vprašaj. No, kljub temu smo z določeno mero 
rezerve začeli s potopom, površinski tok in veter sta 
nam delala preglavice pri začetku potopa, tako da 
smo se morali potopiti v daljših časovnih intervalih 
in stika med pari pravzaprav ni bilo. Z Aljom sva 
brez težav prišla do vhoda v jamo in nadaljevala v 
sami jami. Vidljivost je bila do globine 50 metrov 
bolj slaba, v sami jami pa dobra, kar naju je seveda 
razveselilo. Na globini okoli 75 metrov je imel Aleš 
težave z regulatorjem (ni dovolj doziral). Po manjšem 
zastoju sva po »planu« nadaljevala do globine 90 
metrov, kjer se je jama iz vertikalne konfiguracije 
spremenila v precej položno, na globini okoli 96 
metrov pa se je tudi pričela ožiti. Tukaj, pravzaprav 
kakšen meter globlje, sva naletela na težavo, zaradi 
katere sva potop začela zaključevati. Pojavil se je 
namreč vertikalni tok, ki je vlekel v jamo in postajal 
vse močnejši. Nadaljevanje je bilo zaradi te težave 
zelo oteženo in nadaljevati potop bi bilo norost. 
Dosežena globina je bila okoli 104 metre in približno 
na tej globini smo se, neodvisno eden od drugega 
para, vsi obrnili. Igor in Uroš sta bila v tem predelu 
kakšnih 25 minut pred nama. Po dekompresiji, dolgi 
skoraj dve uri, se je potop končal, čas je bil za analizo 
in izmenjavo vtisov. Enotno mnenje je bilo, da je 
glede same jame oziroma vodnjaka Vruja še mnogo 
vprašanj, dejstvo pa je, da je zaradi velike globine 
in omenjenih težav raziskovanje jame zelo oteženo. 
Vsi smo pri našem potopu uporabljali odprti dihalni 
krog (2x18l + tri etapne jeklenke, 2x20 l + štiri etapne 
jeklenke), s takšno opremo pa je čas bivanja na dnu 
zelo omejen. Potrebnih bi bilo še kar nekaj potopov, 
da bi mogoče našli odgovore na glavna vprašanja, 
ki se nanašajo predvsem na globino same jame in 

INŠTRUKTORSKI 
TEČAJI

Po sklepu CMAS komisije za izobraževanje v skladu s smernicami 
CMAS že drugo leto organizacija CMAS M1 inštruktorskih tečajev ni 
več v izključni domeni CMAS Komisije in SPZ, temveč lahko priprave 
kandidatov organizira eden ali več CMAS M3 inštruktorjev, tečajniki pa 
pred komisijo Slovenske potapljaške zveze opravljajo le izpit. Namen 
te spremembe je kandidatom približati priprave in usposabljanje za 
inštruktorja potapljanja. Tečaj je lahko individualen ali se ga udeleži 
več tečajnikov hkrati, odvisno od dogovora z izvajalcem. Zaradi tega 
so inštruktorski tečaji tudi cenovno ugodnejši. Cena izpita z gradivi 
je 325 EUR v primeru najmanj štirih tečajnikov.

Tečaji za CMAS M2 in CMAS M3 inštruktorje se prično v času 
spomladanskega izpita za CMAS M1. Rok za prijavo na tečaj je 29. 
marec 2007. Cena tečaja je 600 EUR (M2) oz. 750 EUR (M3). Eden 
od pogojev za pristop na tečaj M2 je tudi izdelava seminarske naloge, 
katere vsebina se ob prijavi dogovori glede na interes in preference 
kandidata.

Vsem zainteresiranim kandidatom smo za podrobnejša pojasnila na 
razpolago na sedežu SPZ v času uradnih ur (torek med 17. in 18. uro), 
po tel. 01 433 9308, ali po elektronski pošti sola@spz.si.
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PRED POTOPOM
• nauči se potapljanja pri kvalificiranem 

inštruktorju potapljanja
• udeležuj se tečajev za obnavljanje znanja 

s področja prve pomoči potapljačem
• vsako leto preverjaj svojo zdravstveno 

zmožnost za potapljanje
• vedno imej na mestu potopa komplet za 

prvo pomoč in prvo pomoč s kisikom 
oz. preveri, da je te komplete zagotovil 
organizator potopa

• preveri veljavnost svojega zavarovanja 
za primer potapljaške nezgode (DAN 
ipd.) in imej kartico zavarovalnice ve-
dno s seboj

• ne planiraj več kot dva potopa dnevno
• planiraj prost dan po treh do štirih dneh  

potapljanja
• primerno jej in pij ter se izogibaj 

alkohola

Nasveti za varno potapljanje
MED POTOPOM
• vedno se potapljaj v paru in s podporo 

na površini (spremljevalec v čolnu ali 
na obali)

• upoštevaj vodne tokove in valovitost 
morja

• vedno uporabljaj bojo, kompenzator 
plovnosti, manometer, globinomer in 
uro. Tudi ob uporabi potapljaškega 
računalnika imej pri sebi še potapljaške 
tablice

• vedno planiraj najgloblji potop kot prvi 
potop in vsak naslednji potop plitveje 
od predhodnega

• ne izvajaj potopa z »Jo – Jo« profilom
• med dvigom ne prekorači hitrosti 9 do 

10 m/min in, če je možno, zmanjšaj hi-
trost v zadnjih metrih pred površino

• med dvigom nikoli ne zadržuj dihanja
• vedno izvajaj varnostni postanek  - 5 

minut na globini 4 do 5 metrov

PO VSAKEM POTOPU
• zavaruj se pred izgubo toplote z ustrez-

nimi oblačili
• nikoli ne izvajaj ponovne dekompresije   

vodi v primeru suma na dekompresijsko 
bolezen

• izogibaj se fizičnemu naporu
• nikoli ne podcenjuj kakršnih koli simp-

tomov, ki se pojavijo po potopu oz. tudi 
več ur po potopu in pokliči DAN za 
oceno stanja

• od zadnjega potopa naj pred poletom 
mine dovolj časa (odvisno od saturacije 
z dušikom po zadnjem potopu)

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

Po »DAN Tips for safe diving« priredil
Igor Urh
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Prihod jeseni in hladnega vremena je poskrbel, da mnogi 
razmišljajo o zaključku potapljaške sezone in pripravljajo opremo 
na zimsko spanje. Vendar to ni nujno potreben korak. Potapljanje 
v hladnem obdobju je nekaj posebnega in nudi veliko posebnosti, 
ki jih poleti nismo deležni. To obdobje nam pokažejo, da se da 
potapljati brez dolgih kolon, plačila parkirnin ter množice kopalcev 
in ostalih turistov, ki so prepričani, da pripada priobalni pas ravno 
njim in smatrajo potapljače kot moteč element. Izognemo se tudi 
močnemu soncu in utrujajoči vročini, ki nas spremlja na poti ter pri 
sestavljanju opreme in oblačenju v neoprenske obleke. Parkiranje 
je za spremembo možno tudi pri vstopu v vodo.
Pod vodo smo čisto sami. Poletne množice potapljačev, ki se 
potapljanja šele učijo in puščajo za seboj slabo vidljivost, so se-
daj doma v naslonjačih. Končno se lahko naužijemo tišine pod 
vodo, brez tujih mehurčkov, piskanja s podvodnimi piščalkami in 
ostalega naključnega hrupa. Vidljivost pod vodo raste s padanjem 
temperature vode, zato je v hladnih mesecih voda bolj bistra kot 
poleti. Z ohlajanjem vode pa se umikajo tudi ribe. Njihovo mesto 
zasedejo morski zajčki, ogromni klobučnjaki in razni mehkužci. 
Narava pod vodo ni toliko različna od nadvodne. Tudi tukaj lahko 
obstajajo letni časi.
V različnih obdobjih vidimo različne živali in rastline. Če se 
poslužim analogije, lahko rečem, da je vsak potop kot sprehod po 
gozdu, ko krenemo na pot v znano ali neznano okolje, kjer nas 
obkroža flora in favna, ki je v svojem okolju nismo vajeni. Tako 
kot na gozd, letni časi vplivajo tudi na podvodni svet. Lokacija, 
kjer ste se poleti potopili neštetokrat, bo pozimi povsem drugačna 
in bo ponujala druge vtise in občutja. Človek s pozornim očesom 
bo dobil občutek povsem novega potopa.
Na osebne vtise vpliva že jesenska ali zimska atmosfera na obali, 
zaprti lokali in prazne plaže, ki so bile še pred nekaj meseci nabito 
polne s turisti. Če se ob potapljanju uporablja beseda spokojnost, je 
ta najbolj izrazita v poznojesenskih in zimskih mesecih. Potopi so 
veliko bolj umirjeni in počasni, kot poleti, ko nas na vsakem vogalu 

spremlja vrvež, parkirna 
ura in neizprosna vročina. 
Odpeljite možgane na do-
pust.
Potapljanje v hladnih me-
secih pa ima vseeno eno 
veliko pomanjkljivost, 
na katero se je potrebno 
ustrezno pripraviti. To je 
mraz, ki pa je razlog za vse 
zgoraj naštete prednost. 
Priprave na potop v hlad-
nem vremenu bom opisal 
v treh sklopih.

Potapljaška oprema
Prvi sklop vsebuje primer-
no potapljaško opremo. 
Naj poudarim, da v članku 
ne pišem o potapljanju 
pod ledom ali ekstremno 
mrzli vodi. Omejeni smo 
na rekreativno potapljanje 
in temperature do okroglih 
6 °C. Zaradi tega ne bo 

govora o pripravi regulatorjev, temveč o potapljaški obleki in ostali 
opremi, ki nas greje. V potapljaških krogih pogosto slišim namige, 
da brez suhe obleke ne moreš v hladnem v vodo. Ta trditev nikakor 
ne drži. Suhe obleke so sicer res prijetnejše, vendar nikakor niso 
pogoj za potapljanje jeseni ali pozimi. Ker imetniki suhih oblek 
ne potrebujejo specifičnih nasvetov, bom pozornost namenil 
mokremu in polsuhemu neoprenu.
Če se potapljate z mokro obleko, je najbolj pomembna uporaba 
različnih podoblek iz neoprena. Razne majice iz lycre in podobnih 
materialov, bodo pomagale pri slačenju v vetrovnem vremenu, 
nikakor pa ne bodo drastično prispevale k ohranjanju telesne tem-
perature pod vodo. Bolj primerna je uporaba tankih neoprenskih 
majic in hlač. Če je voda bolj hladna, je vsekakor bolje imeti hlače 
in brezrokavnik iz debelejšega – 3mm neoprena, ki se lahko upo-
rablja tudi v kombinaciji s tanko majico. Zelo dobro bo svoje delo 
opravil tudi shorty, ki ga prav-tako namestite pod primarno obleko. 
Vaša osnovna obleka je lahko enodelna, dvodelna ali pa sestavljena 
iz enodelne obleke in shorty-a, ki se ga na koncu obleče čez vse 
skupaj. V vsakem primeru je dobro razmisliti koliko oblek obleči 
nase, saj več neoprena pomeni več svinčenih uteži in večjo okor-
nost pod vodo. Vse rečeno velja tudi za imetnike polsuhih oblek, 
ki se lahko poslužijo tanjših podoblek. Pozorni pa morajo biti na 
to, da gredo rokavice, nogavice ali čevlji čez manšeto, saj imajo 
polsuhe obleke 
načeloma kvali-
tetne man šete, ki 
tesnijo le v stiku 
s kožo. Nekateri 
potapljači si pred 
potopom pripra-
vijo tudi termovko 
tople vode, ki si jo 
vlijejo pod obleko. 
Eden od načinov 

Potapljanje izven sezone  

Jure Gasparič
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je tudi, da se pred 
potopom spije večjo 
količino vode, kar 
omogoča vklop »cen-
tralne kurjave« med 
potopom. No ja, vse 
to je izbira posamez-
nika in ne izraža nuj-
no stališča potapljaške 
šole ali proizvajalca 
potapljaške obleke.
Za potapljanje v hlad-
ni vodi so pomembni 
tudi razni neoprenski 
dodatki. Priporočam 
uporabo rokavic, ki 
nimajo lukenj. Pazljiv 
potapljač se bo odločil 

za rokavicami z varjenimi šivi, ki preprečujejo preveliko izmenjavo 
vode v rokavici. Na voljo so tudi rokavice, ki imajo svojo manšeto, 
ki preprečuje vdor vode. Uporablja se lahko 3 ali 5mm rokavice, 
vendar je treba vedeti, da nam je v debelejši rokavici bolj toplo, ven-
dar imamo manj občutka v prstih, kar lahko onemogoči določena 
dela, ki potrebujejo preciznost. Ta opravila se opravi, preden si 
nataknemo rokavice. Res pa je, da bo rokavica z luknjami bolj 
hladna kot tista brez, ne glede na debelino.
Zelo je pomembna tudi zaščita nog. Potapljači, ki uporabljate 
plavuti z zaprto peto, nimate veliko alternativ. Največ, kar lahko 
priporočim, je uporaba debelih nogavic. Tukaj ste omejeni z 
velikostjo nožnega dela plavutke, zavedati pa se morate, da lahko 
pretesna plavutka ovira prekrvavitev v stopala. Če uporabljate 
plavutke z odprto peto, pa imate nekaj več možnosti. Najboljša 
kombinacija je uporaba čevlja in neoprenske nogavice. V tem 
primeru boste morda potrebovali kakšno številko večje čevlje, 
vendar bo rezultat presenetljiv.

Priprave pred in po potopu
Drugi sklop obsega pripravo na in po potopu. Verjeli ali ne, pripra-
va na konec potopa je prav tako bistvena kot potapljaška obleka. 
Vedno mislite v naprej. Poskusite parkirati avto v zavetrju ali v 
bližini zavetrne lokacije. Pripravite si suha, topla oblačila, brisačo 
in najpomembneje, kapo. Iz vode boste morda prišli prezebli in ne 
boste mogli brskati po avtu in odpirati nahrbtnika. Naj vas vse te 
stvari že čakajo na sedežu. Planirajte krajše potope, kot se navajeni 
poleti. Nič ni narobe, če potop traja le 30 minut. Vse kar šteje je 
kvaliteta potopa, ki pa drastično pada s slabim občutjem.
Po končanem potopu ne izgubljajte časa z menjavo vtisov o potopu. 
Vaša prva naloga je, da se preoblečete. Če piha veter, lahko kot 
zavetrje uporabite vaše vozilo, drevo, kamnito ograjo ali kiosk. 
Oblačite se lahko tudi postopoma – prvo posušite in preoblecite 
zgornji del telesa in šele na to spodnji. Ne zadržujte se v mokrem 
neoprenu, saj vas na suhem ne bo več grel. Kljub toplim puloverjem 
ne pozabite na vetrovko. Lahko si postrežete tudi s vročim čajem 
ali katerim drugim napitkom, ki ogreje telo.
Če imate namen narediti več potopov, razgrnite dele obleke, ki 
so najbližje vaši koži, na vetru ali soncu, da se čim bolj posuši. 
Najtežje je oblačenje v moker neopren, medtem ko piha burja. Če 
boste prespali v apartmaju, imate tudi možnost, da obleko čez noč 
posušite v kopalnici. Vedite tudi, da v osnovi apartmaji ob morju 

nimajo urejenega gretja, zato je pametno s seboj vzeti kakšen grelec 
ali pečko, ki vas bo čez noč grela. Zjutraj lahko zagrejete vodo in 
napolnite termovke za naslednji potop.

Prehrana
Zadnji sklop govori še o zadnjem kritičnem poglavju potapljanja v 
hladnih mesecih – prehrani. Gotovo ste se že zalotili, da po vsakem 
potopu hitite do košare s hrano in nekaj prigriznete. Star slovenski 
pregovor govori, da prazna vreča ne more stati. To seveda povsem 
drži, danes pa vemo tudi, da človek porabi preko 70% energije za 
ohranjanje stalne telesne temperature. Poraba energije je zaradi 
hladne vode povečana, zato moramo biti pozorni na pravilno 
prehrano. Hrana naj bo v bližini. Ne odpravite se na potapljanje 
izven sezone v upanju, da boste jedli v gostilnici na plaži. Velika 
verjetnost je, da bo zaprta, vi pa boste mrzlično iskali trgovino, da 
si kupite sendvič. Potop pozimi naj bi bil sproščujoč, zato vzemite 
malico s seboj. Po opravljenih potopih bo zadosti časa, da si najdete 
gostišče, kjer boste privoščili ustrezno večerjo.
Pomembno je tudi kaj in kako jemo. Naj povzamem nekaj nasve-
tov prehrambenega specialista. Pomembna je redna in pogosta 
prehrana. Obroki naj bodo majhni in zaužiti v kratkih intervalih, 
od dveh do treh ur, kar ohranja hitro presnovo. Kompleksni 
ogljikovi hidrati (polnozrnata moka, polnozrnate testenine, ovseni 
kosmiči) in dobre beljakovine (vse puste beljakovine - pusta skuta, 
pusta piščančja prsa) omogočajo celodnevne napore. Vitamini 
nam pomagajo ohranjati imunsko ravnotežje. Sladkor služi za 
hitro segrevanje, vendar ne v prevelikih količinah, saj lahko zmoti 
enakomerno sproščanje kompleksnih sladkorjev v krvi. Pomembne 
so tudi vlaknine, ki nam dajejo občutek sitosti, hkrati pa ohranjajo 
pH v želodcu. Pred potopom nikoli ne zaužite maščob in prepro-
stih sladkorjev (vsa bela moka, sadni sladkorji in drugi preprosti 
sladkorji), saj povzročajo dviganje želodčne kisline in neprijeten 
občutek. Zelo dobro se obnesejo ovseni kosmiči z nekaj skute, ki 
te nasitijo, dajo pravo energijo in vpijejo vso odvečno kislino.
Poleg redne in kvalitetne prehrane pa je ključnega pomena za-
dostna hidracija. Pri celodnevnem potapljanju moramo zaužiti 
minimalno dva litra vode.
Tako! Podanih je bilo dovolj trikov in nasvetov, da ni razloga za 
zimsko spanje. Namesto, da se za vikende zabubite v naslonjače, 
se raje odpravite pod vodo novim dogodivščinam naproti. Pra-
vzaprav lahko kar takoj pogledate skozi okno in če zunaj še ni 
snega, ugasnite računalnik in pripravite opremo. Ob koncu dneva 
si boste hvaležni!
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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.
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