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KOLEDAR DOGODKOV / KAZALO

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR INFORMACIJE

27. 04.
- 04. 05. 2008 

Potapljaški izlet na Rde e morje 
Sproš eno potapljanje v tropskem 

Rde em morju v akvatoriju Hurghade
Egipt

PK Nova sub 
Kamnik

Dule Orehek 
041/724 - 370 

17. in 18. 05. 
2008

Odprto DP SLO v prostem 
potapljanju 2008 4. odprto državno 
prvenstvo v prostem potapljanju. To 

vabilo pa ni namenjeno le našim 
odli nim apneistom, pa  pa vsem, ki 
bi radi preizkusili svoje potapljaške 

sposobnosti. Prireditev bo potekala v 
Pokritem olimpijskem bazenu v 

Kranju.

Kranj

DPD Bled in 
DPD Kranj pod 
okriljem SPZ 

   Aleš Seliškar 
freediveopen@gmail
    051 347-990 

Marko Šifrar
      040 852 049 

 25. - 29. 06. 
2008

""Mini tabor"" Mali Lošinj 
Organizirano potapljanje in obisk 

najlepših potapljaških lokacij v bližini 
otokov Mali Lošinj, Unije, Srakane in 

Premuda.

Mali
Lošinj

PK Nova sub 
Kamnik

Dule Orehek 
041/724 - 370 
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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:  Andrej Voje                    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!

Potapljaška sezona se praktično začenja. Serviserji potapljaške opreme so polno zasedeni, 

pred nami so tradicionalni prvomajski potapljaški tabori, mnogi imajo v predsezoni rezervi-

rane tudi potapljaške ladje, nekateri pa že obujajo spomine na pravkar opravljene potope v 

toplih krajih. Zgodnje poletje pa je tudi najprimernejši čas za izobraževanje in usposabljanje. 

Mnogi svoje klubske sestanke v tem času namenijo za ponovitev teorije potapljanja, kar je 

prav gotovo posnemanja vredno. Pozimi se večina ne potaplja in zato v tem času tudi spomin 

na marsikatero vsebino s potapljaških tečajev zbledi. Namen teh pogovorov je torej predvsem 

potapljače (ne le začetnike, tudi tisti z več izkušnjami so dobrodošli) ponovno opozoriti na 

osnovna pravila varnega potapljanja, najpogostejše nevarnosti pod vodo, kako jih preprečiti in 

kako ukrepati, če do njih vseeno pride. Pogosto pa so takšna srečanja tudi dobra motivacija 

ali pa že kar uvod v nadaljevalne tečaje. 

Potapljanje je aktivnost, ki se zelo hitro razvija, tako glede opreme kakor tudi same doktrine 

potapljanja in novih odkritij povezanih z vplivom povečanega pritiska in drugih dejavnikov na 

človeško telo. Prav ta hiter razvoj pogojuje čim več usposabljanja in seznanjanja z novostmi. 

Prvi korak pri tem je prav gotovo spremljanje strokovne potapljaške literature, udeležba na 

raznih seminarjih in predavanjih, nikakor pa ne gre zanemarjati tudi formalnega usposa-

bljanja. Dokaj nenavadno je namreč, če ima nekdo nekaj sto potopov, formalno pa še zmeraj 

osnovno potapljaško kategorijo, opravljeno pred desetletjem ali več. Nenazadnje so od tega 

odvisni tudi pogoji, pod katerimi se potapljač sme potapljati, predvsem glede globine. 

V večini klubov se pripravljajo ali celo že potekajo začetni potapljaški tečaji. Običajno jih na-

dgradijo tudi z nadaljevalnimi. Udeležite se jih v čim večjem številu. Ne gre toliko za vašo for-

malno usposobljenost, gre predvsem za vašo varnost in varnost vaših partnerjev pod vodo. 

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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OPREMA

Uwatec/Scubapro je pošteno prevetril 
svoje kadre - vodilno mesto v oddelku 
potapljaških računalnikov je prevzel Sergio 
Angelini, ki je napovedal novo obdobje na 
tem področju. Pred meseci so bučno pred-
stavili model Galileo SOL, ki je pravzaprav 
večfunkcijska potapljaška naprava. Tako kot 
ostale računalnike tega proizvajalca, tudi to 
napravo krasi napis »Swiss made«, kar zago-
tavlja pregovorno natančnost izdelave.
Potapljaški računalnik Galileo SOL smo od 
slovenskega zastopnika prevzeli v lični ter 
varni embalaži. Priložena so jasna navodila, 
programska oprema SmartTrak, brezžični 
senzor tlaka in merilni trak srčnega utripa. 
Da, prav ste prebrali, inženirji pri Uwate-
cu so v izračun dekompresijskega režima 
posameznika, vključili tudi ta podatek. 
Poleg merilca srčnega utripa je novost tudi 
digitalni kompas s spominsko funkcijo. 
Dekompresijski model temelji na že 
preizkušenem algoritmu ZH-L8 ADT, ki 
so mu dodali še kratice MB (Microbubble 
suppresion), ter PMG (Predictive Multi 
Gas). Skratka gre za prilagodljiv algoritem, 
ki temelji na primerjavi osnovnih 8 tkiv, za 
izračun dekompresijskega režima pa poleg 
globine in časa uporablja še temperaturo 
vode, porabo dihalne zmesi v jeklenki ter 
trenutni srčni utrip potapljača. Pohvaliti 
je potrebno izjemno velik in berljiv LCD 
prikazovalnik, ki omogoča več načinov 
prikazovanja podatkov. Proizvajalec zago-

tavlja tesnost računalnika do globine 330 m (usklaje-
nost s standardom EN13319).
Najprej smo primerjali vgrajeni digitalni kompas z 
analognim in kasneje primerjali rezultate še z digi-
talnim Garminovim kompasom (60CSx). Izmerjene 
vrednosti minimalno odstopajo, največ ±2°, kar 
zagotavlja zanesljivo spremljanje smeri, tudi takrat, 
ko ni vidnih orientirjev. Kompas se na spremembe 
smeri odziva hitro in natančno. Umerjanje skorajda 
ni potrebno, možna pa je dodatna nastavitev dekli-
nacije (vzhod-zahod).
Naslednji korak je bila meritev srčnega utripa. Za 
primerjavo smo uporabili Polarjev merilnik srčnega 
utripa F6, ki uporablja enak merilni trak kot Galileo 
SOL, saj je ta enostavno implementiral Polarjev si-
stem. Sinhronizacija poteka hitro in brez težav. Seve-
da nas je zanimalo, kako srčni utrip vpliva na končni 
izračun dekompresijske obveznosti. Pripravili smo 
dva preizkusa: potapljač, ki miruje (65 utripov/min), 
ter potapljač, ki plava proti toku (120 utripov/min). 
Povečano fizično delo je povod za višji srčni utrip 
in hkrati večjo porabo dihalne zmesi, zato Galileo 
oba podatka v algoritem vnaša posebej. Nudi pa tudi 
možnost, da pri izračunu enemu od teh podatkov 
damo prednost. Na račun večje fizične aktivnosti 
nam je Galileo naložil približno 20% več dekompre-
sijske obveznosti. Meritev srčnega utripa deluje tako v 
mokri kot suhi obleki, pomembno je le, da je merilni 
trak pravilno nameščen na potapljačeve prsi.
Sledil je najzabavnejši del, in sicer preizkus 
računalnika v visokotlačni komori, napolnjeni s 
sladko vodo (temperatura 14° C). Komora je oprem-
ljena s precizno tlačilko ter merilnim instrumentom 

Uwatec Galileo SOL na 230 metrov!

Peter Lombar

Dobra natančnost digitalnega 
kompasa

Merilna visokotlačna komora

Galileo SOL in SmartTrak, preko 
IrDA vrat

Alarmi – prehiter dvig, izpuščena 
dekompresija

Galileo SOL v  »SOS« načinu

»Potop« na globino 220 metrov
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tlaka. V prvem poskusu smo se »potopili« 
na globino 51 m za 20 minut in pričeli s 
počasnim dvigom 3 m/min in zaslužili 
dekompresijsko obveznost 38 minut (prvi 
postanek 9 m/3min). Ker nas je zanimalo, 
ali mu lahko vsilimo globinske postanke, 
smo prvi postanek opravili na 39 m (80% 
ATA) in nadaljevali dvig s hitrostjo 3 m/
min. Na globini 21 m smo opravili postanek 
ter zamenjali dihalno mešanico (Nitrox 
50), kar je Galileo gladko sprejel, saj podpi-
ra uporabo do treh različnih dihalnih zmesi 
na potopu. Kot smo predvidevali, je skupni 
dekompresijski čas skrajšal le za približno 
30%, saj naših globinskih postankov ni 
v celoti upošteval, ampak jih je prištel 
skupnemu dušikovemu času. Od tu dalje 
smo nadaljevali po dveh scenarijih, prvi 
je bi nekontroliran dvig na površino, drugi 
pa normalen dvig po našem izračunu (za 
osnovo pri izračunu smo uporabili tablico 
ZHL16B in priporočila WKPP skupine). 
V simulaciji smo uporabili Trimix zmes 
21/35 ter dekompresijsko zmes Nitrox 
50%. Žal Galileo SOL v prvi izvedbi še 
ne podpira zmesi s helijem (nadgradnja 
bo možna v naslednjem letu). Pri izvedbi 
nekontroliranega dviga nas je ustrezno 
opozarjal, da smo prekršili obveznosti, 
ter nas zvočno in vizualno opozarjal na 
prehiter dvig. Na površini smo se ponovno 
poskusili »potopiti« na 18 m in opraviti 
dekompresijske obveznosti, a se nam je 
na koncu le preklopil v pričakovani »SOS« 
način. Kot zanimivost, Galileo SOL nudi 
možnost brisanja nastalih dekompresijskih 
obveznosti, tako smo lahko nadaljevali z 
drugim scenarijem. Po naših izračunih 
(ZHL16B) smo izvedli skupni dekom-
presijski čas 27 minut z dvigom 3 m/min, 
postanki na globinah 21/18/15/12/9/6 m, 
kar je Galileo v končni fazi navkljub »prote-
stiranju« sprejel za uspešno izveden potop. 
S tem prijemom smo se želeli prepričati, ali 
so snovalci že uporabili koristne globinske 
postanke v profilu dviga. Proizvajalec 
sicer že nudi brezplačno nadgradnjo pro-
gramske opreme PDIS (Profile Dependent 
Intermediate Stops), ki bo po navedbah 
upoštevala globinske postanke. Zaradi 
obsežnosti članka preizkus PDIS nadgra-
dnje pripravljamo za naslednje številke. Naj 
omenim, da smo pred preizkusom opravili 
nešteto podobnih potopov in se prepričali v 

koristnost globokih postankov, zato lahko 
v bližnji prihodnosti pričakujemo, da bo 
potapljaška industrija prisluhnila potrebam 
potapljačev.
Zadnji preizkus v komori je bil »potop« na 
globino 230 m. Na globino smo se spuščali 
s hitrostjo 15 m/min. Do globine 115 m 
nas je Galileo spremljal z dekompresijskim 
režimom, potem pa preklopil v »gauge« 
način (prikazuje le čas in globino). V tem 
načinu so izključeni alarmi, kar omogoča 
popolno avtonomijo, s tem je potapljač po-
vsem prepuščen le svojemu znanju. Seveda 
je preizkusna globina povsem nerealna, 
vendar je test pokazal robustnost izdelave 
in potrdil navedbe proizvajalca, saj je prika-
zovalnik zalit z oljem ter tako zunanji tlak 
ne vpliva na delovanje računalnika. 
Galileo poleg omenjenih novosti nudi še 
spremljanje tlaka do štirih jeklenk (potreb-
no je dokupiti oddajne enote, lahko tudi za 
sopotapljača), sprotno meri temperaturo 
in porabo dihalne zmesi na vseh enotah 
ter opozarja potapljača na preostali čas 
na globini (RBT – Remaining bottom 
time). Nudi nam informacije o največji 
dovoljeni globini (MOD) glede na vnesen 
delni pritisk kisika ppO2 (1.4 – 1.6bar), 
omogoča dekompresijski izračun različnih 
Nitrox mešanic v razponu od 21 - 100 % 
O2, opozarja na nevarnost zastrupitve 
s kisikom (CNS) in seveda natančno 
vodi dnevnik (Divelog) vseh aktivnosti 
v vodi, ki si jih lahko pretočimo preko 
IrDA vrat (infra rdeča komunikacija) na 
osebni računalnik, opremljen s priloženo 
programsko opremo SmartTrak. Na samo 
napravo si lahko pred potopom naložimo 

skice lokacij in jih opremimo z napisi, ki si 
jih lahko ogledamo med potopom, kar zna 
biti zelo uporabno. 
Namesto zaključka lahko napišemo, da 
gre pri Uwatecu za izjemen korak naprej. 
Čeprav je Galileo SOL v osnovi namenjen 
rekreativnim potapljačem, je robustno 
izdelan, tipke se odlično odzivajo, ekran je 
pregleden, je všečno oblikovan, da se ga ne 
bodo sramovali niti zahtevnejši potapljači. 
Navdušuje možnost enostavne programske 
nadgradnje (npr. PDIS, Trimix), ki odpira 
nova obzorja. 
Čeprav se preizkuševalci ne poslužujemo 
potapljaških računalnikov, smo enotnega 
mnenja, da tovrstne večfunkcijske naprave 
odlično služijo za nadzor in spremljanje že 
pripravljenega potapljaškega načrta, ki je 
bolj pomemben kot pa naprava sama. Za 
kasnejši nadzor in analizo potopa pa je to 
zelo uporabno orodje. In seveda na koncu 
še cena, ki te prizemlji na realna tla - 1.250 
EUR (maloprodajna priporočena cena). 
Ali si zasluži, da nosi ime po znanemu 
fiziku in astrologu Galileo Galilei, pa dragi 
bralci, presodite sami.

Hvalimo:
• Digitalni kompas
• Velik pregleden zaslon
• Možnost programske nadgradnje
• Personalizacija
• Baterijo lahko zamenja uporabnik sam
Grajamo:
• Ni popolne podpore globinskim po- 
    stankom
• Ni Trimix podpore
• Visoka cena
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Saj ne vem, kako bi opisal to napravo. Potapljaški računalnik, 
digitalni kompas, podvodni »peager«, podvodni komunikator?! 
Mogoče bi še najlažje vse to opisali z nazivom multifunkcijski 
potapljaški računalnik. Ali pa kar z UDI. Kratice pomenijo 
Underwater Digital Interface in gre za vrhunskega izraelskega 
proizvajalca z vojaškim ozadjem Underwater Technology Center, 
ki se ukvarja z razvijanjem potapljaških naprav zadnje genera-
cije. Naprave so namenjene tako rekreativnim potapljačem kot 
poklicnim in vojaškim potapljačem. Poudarek pa je predvsem 
na povečanju potapljačeve varnosti pod vodo.
Ne bo vam treba več nositi potapljaškega računalnika in še kom-
pasa in še komunikatorja in še... UDI združuje vse to v eni sami 
napravi, ki ni dosti večja od klasičnega potapljaškega računalnika. 
Na kratko, kaj se skriva pod pokrovom UDI.

Komunikator
Potapljači lahko obojesmerno 
komunicirajo med seboj in s 
površino. V eni skupini je lahko 
do 14 potapljačev, površinska 
enota pa lahko spremlja 4 
različne skupine. Domet napra-
ve je nekje do 500 m. Pred potom preko osebnega računalnika 
v UDI vpišemo 14 sporočil po želji (npr. Počakaj me!; Pazi nad 
glavo imaš čoln.; Ali se boš poročila z mano?...). Ta sporočila 
lahko pod vodo pošljemo sopotapljaču. Naprava pritegne njegovo 
pozornost z opozorilnim akustičnim signalom in osvetlitvijo 
zaslona. Nato potrdi sprejem sporočila ali pošlje nazaj odgovor 
oz. svoje vprašanje.
Če se želi potapljač oz. skupina vrniti na plovilo, sporočijo to 
površinski enoti na plovilu in ta jim začne oddajati signal. Na UDI 
potapljaški enoti se izrišejo 3D navodila, ki potapljača ali skupino 

natačno pripelje nazaj do 
plovila. Lahko pa potapljač 
uporablja UDI v vlogi digi-
talnega kompasa. Kompas 
ima vgrejen žiroskop in 
deluje do naklona +/- 60 
stopinj. Prikaz kompasa je 
lahko grafični ali številčni.

Klic v sili - SOS
V primeru nezgode oz. težav lahko potapljač odda klic v sili 
– SOS. Klic v sili ima domet 1000 m in ga zaznajo vsi ostali 
potapljači z UDI napravami ter plovilo z UDI napravo. UDI bo 
natančno usmerjal vse potapljače in plovila na mesto, kjer se 
nahaja potapljač v težavah.

Daljinski klic v sili – Remote SOS
Če potapljač sumi, da je njegov kolega v težavah, lahko sproži 
daljinski klic v sili. Sopotapljaču, ki naj bi imel težave, se prikaže 
sporočilo in če ga potrdi, je 
vse v redu. V primeru da ga 
ne potrdi in je dejansko v 
težavah, se sproži klic v sili 
in opozori vse potapljače in 
plovila z UDI napravami, 
da se usmerijo k potapljaču 
v težavah.

Potapljaški računalnik
Kot vsi novejši potapljaški računalniki nudi UDI tudi možnost 
potapljanja z NITROX-om (do 100 % O2), RGBM algoritme, 
globinske postanke, beleženje podatkov s potopa, simulator 
potopov, osvetljen zaslon, nastavitve nadmorske višine,...
Z UDI napravo boste poskrbeli za nove dimenzije potapljanja. 
Olajšala vam bo komuniciranje s sopotapljači ali s plovilom, 
omogočila lažje orientiranje v vodi, poskrbela za zabavnejše in 
predvsem varnejše potapljanje.

UDI napravo lahko preizkusite in kupite 
pri pooblaščenih prodajalcih:
Skuba Diskont, Dunajska 254, Ljubljana
Infoplanet, d.o.o., Trpinčeva 71, Ljubljana
Sandiline, d.o.o., Pobeška 19a, Koper
Boris Pučko (gsm 041 834979), Murska Sobota

Boris Pučko

UDI?

Prav na dan skupščine SPZ, v soboto 29. marca je na kočevskem 
jezeru potekala uspešna reševalna akcija v kateri so pripadniki 
Podvodne reševalne službe iz Ljubljane, Kočevja in Bleda ob so-
delovanju gasilcev iz Črnomlja, iskali utopljenca. V izredno težkih pogojih, ob slabi 
vidljivosti in v zelo hladni vodi (4 °C), iskanje pa je ovirala tudi nevihta, so potapljači 
utopljeno osebo popoldne locirali, vendar je do mraka niso uspeli izvleči, zato so z 
akcijo nadaljevali naslednji dan, ko so jo tudi uspešno zaključili.
Podvodni reševalci so ponovno izkazali visoko usposobljenost in izjemno požrtvovalnost 
za kar jim v svojem imenu in v imenu SPZ izrekam iskreno zahvalo in čestitke.

Foto:                                                      dr. Mitja Slavinec, 
Milan Glavonjič    predsednik SPZ

Uspešna akcija podvodnih reševalcev
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Skupščino so vzorno organizirali člani 
Potapljaškega društva Ptuj. Na skupščini, 
ki sta jo med drugimi pozdravila tudi 
župan MO Ptuj dr. Štefan Čelan in pre-
dstavnik URSZR g. Gregor Turnšek, se 
je ob standardnih predstavitvah poročil 
komisij in komitejev in njihovih progra-
mov dela za prihodnje, v razpravi največ 
polemike razvilo okrog zagotavljanja 
sredstev in porabe le-teh za delovanje 
posameznih komisij. 
Skupščina se je zaključila s tradicionalno 
podelitvijo plaket in pohval SPZ, letos 
drugič pa so bili podeljeni tudi nazivi 
Najboljših športnikov.

V soboto, 29. marca je v hotelu Park na Ptuju bila redna letna skupščina Slovenske 
potapljaške zveze.

NAJBOLJŠI ŠPORTNIKI SPZ V LETU 
2007

Najboljši športnik SPZ:
Mitja ŠTAMPFER, H2O Team, za 
osvojitev naslova državnega prvaka v 
dinamiki s plavutmi in brez ter skup-
no. V letu 2007 je v obeh dinamikah 
kar 4-krat izboljšal državne rekorde. 
Uspešno je nastopal tudi na medna-
rodnih tekmah, predvsem s 1. me-
stom na mednarodnem tekmovanju 
v Beogradu v Srbiji ter s 6. mestom 
na svetovnem prvenstvu.

Najboljša športnica SPZ:
Mojca STUDEN, DPD Bled, za 
osvojitev vseh naslovov državne pr-
vakinje v letu 2007: statika, dinamika 
brez plavuti in s plavutmi ter skupno. 
Ob tem je v statiki in dinamiki s 
plavutmi 3-krat izboljšala državna 
rekorda in na svetovnem prvenstvu 
dosegla 11. mesto v statiki.

Najboljša športna ekipa SPZ:
Državna reprezentanca v podvod-
nem hokeju, v sestavi Ivan URŠIČ 
DROLC, Peter GROSMAN, Marko 
HOČEVAR, Klemen DOVŽAN, 
Boštjan KERNC, Šura ŠVABIČ, Bo-
rut RIJAVEC, Alan KUČAR, Aleš 
VIČAR in Aleš VERŠIČ za odlične 
mednarodne rezultate, še posebej 
za osvojeno bronasto kolajno na 1. 
svetovnih CMAS igrah za osvojitev 
naslova državnih prvakov in odlične 
mednarodne rezultate, še posebej 
kolajno na svetovnih igrah CMAS.

•

•

•

PLAKETE IN POHVALE SPZ

srebrna plaketa SPZ:
Bogdan ŠAJNOVIČ, predsednik 
GA-PO-RA, za dolgoletno aktivno 
delo v organih SPZ in za pomem-
ben prispevek pri organiziranju in 
vodenju PRS.
KPA Novo mesto za dolgoletno 
nadpovprečno aktivnost, še po-
sebej na področju organizacije 
ekoloških in drugih prireditev ter 
Podvodne reševalne službe.

bronasta plaketa SPZ:
prof. dr. Tom TURK, DRM Lju-
bljana, za dolgoletno aktivno delo v 
organih SPZ in izjemne dosežke na 
področju podvodne fotografije.
Enota PRS Ljubljana, za uspešno 
in požrtvovalno delo pri reševanju 
iz vode.
Državna reprezentanca v podvod-
nem hokeju, za odlične mednarod-
ne rezultate, še posebej za osvojeno 
bronasto kolajno na 1. svetovnih 
CMAS igrah.
Suzana ČURMAN, PD Murska 
Sobota, za nenadomestljiv admi-
nistrativno tehnični prispevek pri 
delovanju SPZ.

•

•

•

•

•

•

Skupščina SPZ
pohvala SPZ:

Iztok POHOREC, PD Maribor, 
za dolgoletno uspešno vodenje 
največjega potapljaškega društva v 
Sloveniji in delo v organih SPZ.
Anton KREVS, KPA Novo mesto 
za dolgoletno vodenja društva, 
in aktivno delo na področju 
izobraževanja, reševanja in pre-
dvsem organiziranja ekoloških 
prireditev, ki jih je povzela večina 
slovenskih potapljaških društev.
Brane KLUN, GA-PO-RA, za dol-
goletno uspešno delo, še posebej na 
področju vzgoje in izobraževanja 
ter podvodne reševalne službe.
Marko ŠIFRAR, DPD Bled, za 
nadpovprečen prispevek pri širjenju 
in razvoju prostega potapljanja kot 
športno tekmovalne discipline in 
delu v organih SPZ.
Jure DOLINAR, Euro diver, za 
najaktivnejšega inštruktorja po-
tapljanja v SPZ zadnji leti in prispe-
vek na področju izobraževanja.

Naziv častni član SPZ in Zlata plake-
ta SPZ v letošnjem letu nista bila 
podeljena.

•

•

•

•

•
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Slovenska potapljaška zveza vam bo v sodelovanju 
z Davorinom Zupancem in podjetjem SCU-
BATOM povrnila potapljaške uteži, če ste jih 
zaradi nevarnosti odvrgli v sili.

Uteži sponzorira Davorin Zupanc, pas za uteži 
pa podjetje SCUBATOM. Davorin Zupanc 
(davorin.zupanc@guest.arnes.si) uliva uteži, ki 
jih že uporabljajo mnogi slovenski potapljači, 
podjetje 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.

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
POROČILO O POTAPLJAŠKI NEZGODI
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Žarko Sajič

Muzej podvodnih dejavnosti Piran je v soboto, 29.3.2008 pripravil 
celodnevno potapljaško prireditev s pestrim »ženskim« progra-
mom. Glavno vlogo so pri tem seveda imele ženske. Namen prire-
ditve, ki jo je omogočila Občina Piran, je bil, da se obeleži prvo leto 
uspešnega delovanja muzeja, ki ga je obiskalo 15.000 obiskovalcev, 
ter da se hkrati opozori na temo, ki je bila doslej zapostavljena. 
Ženske so namreč že od samega začetka enakopravno sodelovale z 
»močnejšim« spolom pri vseh potapljaških dogodivščinah, vendar 
so bile vseskozi v ozadju. 

Rekonstrukcija potopa Marjete Kuščer
Danes npr. malokdo ve, da je bila glavna opora prvih slovenskih 
športnih potapljačev bratov Kuščer prav njihova mati. Veliko slo-
venskih potapljačev ve, kdo so bili bratje Kuščer. Le malokdo pa ve 
za njihovo mati Marjeto. In prav Marjeta Kuščer je bila tudi prva 
Slovenka, ki se je davnega leta 1938 v Rači potopila z znamenito 
Kuščerjevo tlačilko... 
V Piranu so člani demonstracijske skupine Muzeja podvodnih 
dejavnosti izvedli rekonstrukcijo tega znamenitega dogodka. Vlogo 
Marjete Kuščer je prevzela Sabina Sain, opremo pa so prav za ta 
namen izdelali člani demonstracijske skupine. Demonstracijo so 
pozorno nadzirali stari potapljaški mački kot so Marjan Richter, 
Borut Furlan, Ciril Mlinar-Cic, Tomaž Favai in Adi Štadler. 
Ženski del potapljaške publike, ki so ta dan imele svojevrsten 
praznik, pa so zastopale Melita Murko Jezovšek, Sonja (Cam-
lek) Kračman, Ksenija (Arnež) Mirtič in številne druge mlajše 
potapljavke. Marsikateri ljubitelj morja se je z mislimi preselili 
v čas, ko je Marjeta Kuščer s svojimi sinovi odkrivala skrivnosti 
jadranskega morja. Takrat so bili na Jadranu prisotni le redki 
turisti, potapljali pa so se le pripadniki Kraljevske mornarice in 
nekaj profesionalnih potapljačev. Prav zato so bili potopi družine 
Kuščer nekaj posebnega. Sabina je svojo vlogo dobro izvedla. 
Kot je bilo razbrati iz obrazov zahtevne publike, je rekonstrukcija 
potopa imenitno uspela.

Pomen Kuščerjeve tlačilke za zgodovino slovenskega športnega 
potapljanja
Največja pozornost je bila namenjena stari potapljaški tlačilki. 
Zračna tlačilka je bila tudi edina nekoliko zahtevnejša naprava, 
ki je sestavljala potapljaško opremo iz leta 1938. Zato so jo bratje 
Kuščer izdelali s pomočjo izurjenega obrtnika. Na videz gre za 
tlačilko, podobno avtomobilski, a s pomembno izjemo; na vznožju 
je bil v tlačilki vgrajen nepovratni ventil, ki je preprečeval, da bi zrak 
iz cevi »ušel« nazaj v tlačilko. Cev za zrak, ki je bila na eni strani 
pritrjena na tlačilki, na drugi strani pa jo je imela potapljavka kar 
v ustih, je bila takšna, kot so jo doma uporabljali za zalivanje vrta. 
Pri ustih je bil na cevi pritrjen tudi ročno izdelan globinometer. 
Sestavljen je bil iz preproste steklene cevke, pritrjene na leseni 
deščici. Globinometer je deloval na principu razlike tlakov med 
površino in globino potopa. Globino, na kateri se je trenutno 
nahajal, je potapljač lahko odčital s pomočjo lege stisnjenega 
zračnega mehurčka, ki se je nahajal v cevki. Potapljač se je obtežil 
s kamni, ki jih je položil v vrečo iz jute, opasano okoli pasu. Maska 
je bila izdelana iz avtomobilske zračnice, v katero je bilo vstavljeno 
okroglo steklo. Načrt za masko in tlačilko je bil objavljen leta 1967 
v knjigi bratov Kuščer »Sprehodi pod morjem«. Oprema, ki jo je 
leta 1938 uporabljala Marjeta Kuščer, je bila torej sila preprosta. 
Brata Kuščer sta sicer že leto prej, t.j. leta 1937 izdelala odprti 
skafander po vzoru skafandra, ki ga je leta 1925 izdelal znameniti 

PRVE POD VODO



IZOBRAŽEVANJE

oceanograf William Beebe. Slika in opis Williamovega skafandra 
sta bila objavljena v članku »Čudoviti podvodni svet«, ki je izšel 
decembra 1932 v reviji »The National Gegraphic«. Vendar sta brata 
Kuščer kmalu spoznala, da gre tudi brez skafandra; v domači banji 
sta že leta 1938 preizkusila lasten način potapljanja. Za potapljanje 
je bila odslej dovolj le tlačilka in gumijasta cev, ki jo je imel potapljač 
kar v ustih. S pomočjo tlačilke je torej asistent potapljaču vpihoval 
zrak direktno v pljuča! Ta iznajdba je bila na prvi pogled nekoliko 
drzna, zlasti z vidika varnosti. Vendar pa doslej ni znano, da bi se 
pri takšnem načinu potapljanja pripetila nesreča. Med prvimi je ta 
sila nenavaden način potapljanja preizkusila prav Marjeta Kuščer. 
To je bilo v Rači leta 1938.
Iz današnje zgodovinske distance lahko rečemo, da je bila to 
zagotovo najbolj enostavna potapljaška oprema na svetu, ki je 
bila hkrati tudi zelo varna. In prav v tem je njena posebnost. 
Vsi genialni izumi so bili namreč sila preprosti. Za Kuščerjev 
način potapljanja lahko rečemo, da je bil na nek način prav tako 
genialen. Vsekakor pa je bil izjemno pomemben za zgodovino 
slovenskega športnega potapljanja. S pomočjo »pumpe« se je izurilo 
veliko rodov športnih potapljačev na Slovenskem, saj so jo dokaj 
množično uporabljali tja nekje do konca leta 1970. Pumpa je po-
stala nepogrešljiv potapljaški pripomoček na potapljaških tečajih, 
izletih, na jadrnicah in potovalnih čolnih ter celo na znanstvenih 
ekspedicijah. Prav temu izumu se lahko zahvalimo za velik razmah 
potapljaškega športa na Slovenskem in to v letih, ko nekatere najbolj 
razvite potapljaške države niso niti vedele za športno potapljanje. 
Znamenita »aqualunga«, ki sta jo leta 1941 razvila Emile Gagnan in 
Jacques Cousteau, je prišla na potapljaški trg šele okoli leta 1953. 
Kuščerjev izum je zato botroval tudi velikemu številu vrhunskih 
tekmovalcev v podvodnih športnih disciplinah, ki so se v Sloveniji 
pričeli aktivneje udejstvovati po letu 1970. Lahko torej zatrdimo, da 
je Kuščerjev način potapljanja najpomembnejši izum za slovensko 
športno potapljanje. Prav to malo znano dejstvo je bilo tudi eno 

izmed glavnih sporočil rekonstrukcije potopa Marjete Kuščer, ki 
jo je izvedla demonstracijska skupina Muzeja podvodnih dejav-
nosti Piran.

Prvi ženski potop v skafandru
Vendar to še ni bilo vse. Sledil je potop v klasičnem potapljaškem 
skafandru, ki je bil prava paša za oči. Tokrat se je preizkusila 
Doris Delgiusto, ki se že dalj časa ukvarja s preučevanjem zgo-
dovine potapljanja in je o tej temi napisala tudi več seminarskih 
del. Dramatičnost potopa je potenciralo dejstvo, da se Doris 
doslej v skafandru ni še nikoli potopila. In ne samo Doris; v težki 
potapljaški opremi, nekoč namenjeni za profesionalne potapljače, 
ki tehta kar 85 kg, se doslej še ni potopila nobena Slovenka! Vendar 
Doris ni pokazala niti malo strahu. Pod budnim očesom članov de-
monstracijske skupine, ki so ji pomagali pri oblačenju, se je Doris 
kar hitro prelevila v profesionalno težko potapljavko. Ko se je že 
odpravila proti obali, so ji fantje zaprli še zadnji stik z zunanjim 
svetom - opazovalno okence. Tako se je potapljavka znašla v po-
polnoma izoliranem svetu in se po jekleni lestvi pogumno spustila 
v globine piranskega mandrača. Ko je vsa utrujena prilezla nazaj 
je zadihano izjavila: »...ta potapljaška oprema pa očitno ni bila 
namenjena za nežnejši spol...«. Kakorkoli že, Slovenija je v soboto 
dobila prvo žensko, ki se je potopila v težki potapljaški opremi, 
kar so številni gledalci pozdravili z burnim aplavzom.

Manca Košir je bila naša prva podmorničarka
Zadnja priredtev je bila okrogla miza, posvečena prvim potaplja-
vkam. Prisotni so bili številni gostje, pripadniki 430. mornariškega 
diviziona iz Ankarana, nekdanji in aktivni športni potapljači, 
profesionalni potapljači in nekdanji podmorničarji, člani društva 
Podmorničar. Prisotne je pozdravila dr. Jelka Pirkovič, državna 
sekretarka na Ministrstvu za kulturo, in opozorila na pomen 
tovrstnih kulturnih prireditev. Na okrogli mizi so sodelovale dr. 
Manca Košir, prva podmorničarka, ki je bila leta 1974 vkrcana 
na podmornici Uskok 823, Bernarda Jeklin, aktivna športna po-
tapljavka, Melita Murko Jezovšek, prva slovenska tekmovalka v 
podvodnih športnih disciplinah, Doris Delgiusto, prva potapljavka 
v skafandru in Tomaž Bertoncelj, nekdanji poveljnik podmornice 
Uskok 823 in gostitelj naše prve podmorničarke, Mance Košir. 
Manca Košir se je spomnila na ure, ki jih je prebila na podmor-
nici. Tomaž Bertoncelj je opozoril na vragolije, ki jih je tedaj 
uprizarjala Manca, kar je posadki popestrilo ustaljeni vsakdan. 
Bernarda Jeklin pa je poudarila, da je potapljanje prijeten šport, ki 
ga lahko ženske gojijo tudi v poznih letih. Melita Murko Jezovšek 
je obujala spomine na njeno uspešno tekmovalno obdobje, ko je 
v podvodnih športnih disciplinah osvojila kar 21 medalj. Doris 
Delgiusto je spregovorila o občutkih s potopa s težkim skafandrom 
in poudarila, da je podoživela le kanček tistega, kar so nekdanji 
profesionalni portapljači doživljali med vsakodnevnim težaškim 
delom. Na Manco Košir in njenega poveljnika Tomaža Bertonclja 
so bili še posebej ponosni stari podmorniški mački, ki so bili zelo 
veseli ponovnega srečanja in obujanja več kot 30 let starih spo-
minov. To so bili Ciril Kočevar, Peter Smrekar, Franjo Puh, Jožef 
Klaus, Ivan Jesenik,  Ovsenk Miroslav in Ludvik Fonda. 
Ljubitelji podvodnega sveta iz vseh generacij in z različnih področij 
so v Piranu preživeli nepozaben dan. Mnogi so se po dologih 
letih ponovno potopili v čudoviti podvodni svet. Zato ne čudi, 
da so ob slovesu predlagali, da bi takšno druženje lahko postalo 
tradicionalno. Morda bo pa res?
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POD GLADINO MEDITERANA

Vreten~arji 453

a

Symphodus ocellatus (Forska�l, 1775)
= Crenilabrus o.

pavlinka
hr. martinka, pavlinka; it. tordo ocellato
Ustnače (Osteichthyes, Percomorphi, Labridae)

Opis: Pavlinka ima glavo krajšo od telesne višine. 
Hrbt na plavut ima 13 bodic, repna plavut je rahlo za-
obljena. Spolna dvoličnost je slabo izražena, izrazitej-
ša je le med drstenjem. Pojavlja se v vsaj dveh barvnih 
različicah. Najpogosteje je olivno zelena do rumen-
kasta, izjemoma v celoti opečnato rdeča. Na glavi so 
nepravilne modre in zelene proge. Samci, ki gradijo 
gnezdo, so lahko tudi živo zelene barve. Glavna zna-
čilnost vrste je temna lisa v zgornjem kotu škržnega 
poklopca, ki je pri zrelih samcih (a) temno zelene bar-
ve ter modro in rdeče obrobljena. Druga temna lisa leži na koncu pobočnice tik 
pred repno plavutjo. Na plavutih so drobne modre pike in črte. Zraste do 12 cm.

Območje naselitve: Živi v plitvem zgornjem infralitoralu, največkrat na kamnitem, 
z algami poraslem dnu, lahko pa tudi med livadami zostere in na mešanem dnu. 
Samec gradi gnezda in varuje zarod. Gnezda več krat gradijo v skupinah. Prehra-
njuje se z mahovnjaki, s trdoživi, črvi cevkarji, kozicami, postranicami in z meh-
kužci. Drsti se od maja do julija. 

  
3–15 m

10 vretencarji.indd   453 3/7/2007   12:16:42 PMKnjiga 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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VODAN 2007

Danica Vuga

Vodan 
po Vodanu

Na lanskem, desetem Vodanu je ob kozarčku refoška padla ideja. 
Vodan naj s svojimi najboljšimi kreacijami odpotuje v »svet«. Za 
nepoznavalce - beseda je o najboljših podvodnih fotografijah, 
nagrajenih na zadnjem, jubilejnem 10. mednarodnem festivalu 
Vodan, ki je bil tokrat posvečenem tudi v spomin na njegovega 
ustanovitelja in promotorja Smiljana Zavrtanika.
Gianni Pecchiar, tudi sam uspešen podvodni fotograf in večkrat 
tudi član mednarodne ocenjevalne komisije na Vodanu, je razstavo 
z nagrajenimi fotografijami ob pomoči Športnega društva Vodan iz 
Nove Gorice in njegovega predsednika Aleksandra Gruma popeljal 
v Trst. Razstava je bila odprta od 23. decembra do 6. januarja 
2008, kjer si jo je ogledalo preko tisoč obiskovalcev. 
Na pobudo Smiljanovega prijatelja in ljubitelja podvodnega foto-
grafiranja, Borisa Vuge, so se začele priprave za selitev razstave 
iz Trsta v Koper. Potrebno je bilo izbrati dovolj reprezentativen 
prostor, kjer bodo fotografije prišle do prave veljave. Po ogledu 
nekaterih galerij in razstavnih prostorov je bila izbrana Pretorska 
palača na osrednjem trgu v centru mesta, ki je že sama po sebi 
vredna ogleda.
Sandi (Aleksander Grum), ki je pomagal pospraviti razstavo v 
Trstu in varno zaviti vse uokvirjene fotografije v celofan in jih 
zaščititi za transport, je fotografije iz Trsta pripeljal v koprski klub 
PLK, kjer smo jih začasno deponirali. Dejan Mehmedovič, kustos 
galerije Insula, ter dekleta iz Turističnega centra Koper so obljubili 
svojo pomoč pri organizaciji in postavitvi razstave. Mestna občina 
Koper bo sponzorirala prostor in zakusko po otvoritvi. Vse teče 
kot namazano. Vabila za otvoritev so že natisnjena in poslana na 
150 naslovov. Bliža se 18. marec, otvoritev razstave.
Dan pred otvoritvijo je Boris vzel v službi dopust in iz PLK-ja 
pripeljal 25 fotografij velikega formata v Pretorsko palačo. Z Deja-
nom, ki je s svojo strokovnostjo pazil, da bodo fotografije čimbolje 
razporejene, sta obesila vse slik. Mimo je prišel tudi fotograf Dušan 
Podgornik, ki je na koncu tudi pomagal pri pospravljanju preostalih 
slik. Sledilo je le še tiskanje napisov  z imeni avtorjev in doseženimi 
mesti, s katerimi smo opremili vsako razobešeno fotografijo. 
Naslednji dan zvečer, ob 19 uri, se je zbralo nekaj povabljencev in 
naključnih obiskovalcev. In novinarjev. Razstavo je otvoril kustos 
Dejan Mehmedovič, ki je podal svoje kritično umetniško videnje 
prispevkov, ter Boris Vuga, ki je opisal cilje natečaja ter katego-
rije, v katerih so fotografi tekmovali, ter se zahvalil sponzorjem z 
upanjem, da bo mogoče taka potujoča Vodanova razstava postala 
tradicionalna.
Obiskovalci so se po uvodnih govorih napotili k fotografijam. Te 
so na gladkih belih stenah Pretorske palače žarele v močnih bar-
vah in vabile k ogledu z zanimivimi oblikami in podobami. Pred 
njimi so se ustavljali potapljači, upokojenci, ljubitelji fotografije, 
profesionalni fotografi, študenti, prijatelji in znanci. Skupinice 
pred fotografijami so ovrednotile vsako stvaritev s svojimi očmi. 
Nekaterim pa je bila razstava priložnost za obujanje spominov na 
zanimive potope ali pa na zanimiva srečanja.
Ob prigrizku v sosednji dvorani so se iskrila mnenja o nagrajen-
cih, o potrebni opremi, o pogojih in o finančnih odrekanjih za 
udejstvovanje v tej dejavnosti. Srečali smo se vsi, ki živimo in 
dihamo z »našim morjem«. Pozno v noč smo se poslovili še od 
zadnjih obiskovalcev, si izmenjali naslove in zaprli vrata veličastne 
Pretorske palače. Za konec sva se s Sandijem slikala pred vrati 
Pretorske palače. Stisnili smo si roke. »Uspelo nam je«, je dahnil 
Boris. V mislih sem mu pritrdila, na glas pa sem rekla, Smiljan 
bi bil zadovoljen.
Razstava Vodan 2007 (izbor nagrajenih fotografij) bo odprta do 
5. aprila 2008. Vabljeni ste k ogledu vsi, ki vas zanimajo podvodne 
lepote »našega morja«. Nato bo rastava nadaljevala svojo pot naprej 
po Sloveniji. Lahko se ustavi tudi v vašem kraju. Vse je odvisno 
od zagnanosti naslednjega organizatorja. 
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Februarja se je končal prvi spletni natečaj podvodne 
fotografije DRM OnLine. Naj povzamem, da je bil 
natečaj namenjen le uporabnikom kompaktnih apara-
tov. Udeleženci so imeli dva meseca časa, da naredijo 
ali izberejo fotografijo, jo malo računalniško obdelajo 
in pošljejo. Vsak tekmovalec je lahko sodeloval le z 
eno fotografijo. Tokrat ni bilo razpisanih tematskih 
kategorij, vse fotografije so bile v isti skupini. Natečaja 
se je udeležilo 33 fotografov iz vse Slovenije. Žirijo so 
sestavljali Borut Furlan, Andrej Voje in Irena Čok.

Čestitamo vsem udeležencem in se zahvaljujemo 
potapljaškemu centru EasyDiver za dodatne nagrade 
ter podjetju DVZ Ponikve za izdelavo kolajn in darilnih 
bonov. Poročilo predsednika žirije in tekmovalne foto-
grafije si lahko ogledate na spletni strani: http://www.
drm-drustvo.si/index.php?q=node/4556.

Jure Gasparič 
foto: Martin Perkon

Rezultati:

1. Martin Perkon - Canon A85
2. Tjaž Ocepek - Sea&Sea Dx8000G
3. Rok Kovačič - Olympus C5050
4. Jure Zvan
5.Jaka Ferjan
6. Marko Gasparič
7. Matija Levec
8. Matej Oblak
9. Milan Pergar Cic
10. Leon Želj

Zaključen spletni 
natečaj 
podvodne 
fotografije 
DRM OnLine 
2007/08
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Jure Gasparič
foto: Tanja Šauperl

Bila je ena zadnjih sobot v marcu, ko smo v zgodnjih jutranjih 
urah stali na parkirišču ljubljanske Hale Tivoli. Mrak je posto-
poma prehajal v dan, dežne kaplje pa so se počasi spreminjale v 
debele snežinke. Rahlo premočeni smo iz naših, že zasneženih, 
avtomobilov prestavljali potapljaško opremo v bel kombi. Podvo-
dna ohišja, kamere, potapljaški zaboji, jeklenke in ostala oprema 
za štiri osebe je hitro zapolnila prtljažni prostor kombija. Pred 
nami je bil zanimiv dan. Bili smo izbrani za ekipo, ki bo poskrbela 
za podvodno snemanje nove dokumentarne oddaje 
o ekstremnih športih, ki bo predstavila tudi 
potapljanje na vdih.
Po zasneženi avtocesti smo se počasi 
premikali proti hrvaškemu oto-
ku Krk, kjer nas je čakal 
slovenski državni rekorder 
Jure Daić in ekipa mari-
borskega H2O Teama – 
Jure Kompan in Tanja 
Šauperl. Na dnevnem 
redu je bilo snemanje 
potopov na potoplje-
no ladjo Peltastis ali 
po domače Grk, ki 
ponuja prekrasen 
ambient tovrstnim 
posnetkom. V na-
daljevanju pa smo 
želeli posneti še potop 
v globino z mono pla-
vutjo. Našo ekipo smo 
sestavljali dva kamerma-
na (Marjan Kralj in David 
Hosta) in dva asistenta (Rade 
Bojić in jaz) - vsi člani DRM 
Ljubljana.
Logistiko potopov je prevzel potapljaški 
center Neptun v Šilu, ki je bil hkrati tudi jutranja 
zbirna točka. Ker je bilo vreme pretežno oblačno in ve-
trovno, voda pa je imela okoli devet stopinj, smo bili pod vodo 
časovno omejeni. Vedeli smo tudi, da se snemalci ne bodo morali 
vračati na površje po napotke. Na voljo smo imeli en potop. Zato 
smo, v sodelovanju z režiserjem in RTV ekipo, ob skicah ladje 
naredili plane potopov, postavitev kamer in naše premikanje po 
razbitini. Vsaka kamera je imela pod vodo tudi asistenta, ki je med 
drugim služil kot obvezen sopotapljač. Ko smo dorekli Juretove 
premike po ladji in ustrezne kadre, smo sestavili opremo in se, 
skupaj z RTV ekipo, vkrcali na barko. 
Grški Peltastis je 60 metrov dolga tovorna ladja z okoli 1600 bruto 
registrskimi tonami, ki je potonila januarja 1968 zaradi nevihte. 
Razbitina se nahaja med 15 in 33 metri, najvišji jambor pa je že 
na 6 metrih globine in je viden s površine. Ladja ima sicer dva 

Snemanje dokumentarne oddaje o 
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borskega H2O Teama – 
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v globino z mono pla-
vutjo. Našo ekipo smo 
sestavljali dva kamerma-
na (Marjan Kralj in David 
Hosta) in dva asistenta (Rade 
Bojić in jaz) - vsi člani DRM 

Logistiko potopov je prevzel potapljaški 
center Neptun v Šilu, ki je bil hkrati tudi jutranja 
zbirna točka. Ker je bilo vreme pretežno oblačno in ve-

jambora, na katera sta privezani boji, ki sta Juretu služili kot 
vodilo pod vodo. Vidljivost je bila tokrat izredna, ocenjena na 
vsaj 25 metrov. Ko sem bil postavljen pri kapitanskem mostu, 
sem lahko s pogledom levo in desno videl vso ladjo, na gladini 
pa opazoval našo barko, ki se je rahlo pozibavala.
Postavili smo kamere in začeli so se potopi. Seveda je bilo pla-
vanje po skici veliko lažje kot v praksi, zato smo potrebovali malo 
več časa, da smo se pravilno orientirali. Sledili so potopi, mi pa 

smo menjavali pozicije ali pa ponavljali neuspešno 
posnete kadre. Tako je Jure plaval po mostu, 

stranskih hodnikih in celo v luknjah za 
tovor. Kamere so morale med poto-

pi potrpežljivo čakati in gledati 
proti gladini, posneti prihod 

potapljača in ga spremljati 
po ladji. Zaradi vetra sta 

bili naša ladjica in boja 
vsakič na drugi poziciji, 
tako da smo večji del 
potopa mirovali in z 
očmi iskali, s katere 
strani se bo spustil 
nad nas. Na vrh kapi-
tanskega mostu smo 
postavili še varnostno 
jeklenko za zrakom, 
po kateri pa Jure, kot 

se za rekorderja spodo-
bi, ni imel potrebe.

Po eni uri snemanja smo 
posneli še zadnji kader in 

se po zaključenih dekompre-
sijskih postankih spet pridružili 

ekipi na čolnu, kjer sta premražena 
že pila čaj oba Jureta in naš David. 

Izčrpani smo odpluli nazaj do centra, kjer 
smo se preoblekli, napolnili jeklenke in začeli 

načrtovati drug potop.
Posneti je bilo treba globinski potop, podvodno plavanje in 
novo masko, kjer nos zamašimo s ščipalko, zrak v maski pa 
izenačujemo preko cevke, ki je speljana v usta. Tak tip maske se 
uporablja pri plavanju z mono plavutjo in nam omogoča proste 
roke pri izenačevanju pritiska. Kot najprimernejšo lokacijo smo si 
izbrali znano potapljaško lokacijo – rt Sv. Marka. Za intermezzo 
lahko povem, da sem se te lokacije zelo veselil, saj sem ravno 
tukaj opravil ene svojih prvih podvodnih zamahov s plavutmi. 
In to prav z Davidom.
Do lokacije smo se pripeljali s kombijem in z avtomobili. Za te 
potope sem kamero prevzel sam. Ker je ravno posijalo popol-
dansko sonce, so novinarji posneli kopenski intervju z nosilcem 
slovenskih rekordov v konstantni obtežitvi (s plavutmi in brez), 
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mi pa naj bi se opremili in začeli plavati proti zunanji 
strani rta. No ja, opremiti se nam je uspelo, načrte o 
plavanju pa nam je prekrižala policijska patrulja. Ko sem 
državnemu organu v polni opremi razložil, da snemamo 
oddajo o potapljanju, in ga preusmeril na režiserja, ki 
je imel vso potrebno dokumentacijo, sem se po skalah 
začel spuščati v zalivček. Že sem bil z mislimi pri pla-
vanju na rt, ko je pred mene stopil drug član policijske 
intervencije in me v polni opremi napotil nazaj do kom-
bija po osebno izkaznico. »Propisi su propisi«, sem si 
rekel in obtežen kot mula odšepal nazaj do naših vozil. S 
pomočjo Davida sem prišel do osebne izkaznice, ki sem 
je izročil miličniku. Tokrat so mi dovolili vstop v vodo, 
zato kasnejšega dogajanja nisem spremljal. Menda so 
dobili prijavo, da hodijo v vodo potapljači z avtonomno 
opremo in podvodnimi puškami.
Glavo mi je ohladila bistra voda in spet mi je spomin 
pobegnil na začetniške potope. Nič se ni spremenilo. 
Ambient je še vedno prekrasen, le rib je bilo nekaj 
manj, kar pa pripisujem tudi spomladanskim nizkim 
temperaturam, saj sam ne pripadam generaciji, ki je 
poznala Jadran v »polnih« letih. Občudoval sem naravo 
in s kamero pod roko počasi plaval proti zunanjemu 
robu rta. Sledil sem Juretu, ki je bil s svojimi plavutmi 
neprimerno hitrejši, a je vseeno počakal, da mi ni izginil 
izpred oči. Na zunanji strani smo odplavali še kakšnih 50 
metrov v smeri proti Crikvenici in spustili vrv z utežjo. 
Globina je pokazala 30 metrov. Perfektno.
Marjan se je potopil na dno, jaz pa sem na nekaj metrih 
globine snemal začetek potopa in »prosti pad« v globi-
no. Trak je tekel, Jure je nizal potope enega za drugim, 
vmes pa si je kdaj privoščil kakšno minuto odmora. Za 
konec smo poizkusili posneti še nekaj podvodnih norčij 
– delanje zračnih obročkov - kar pa zaradi premraženosti 
ni uspelo. Sonce je počasi zahajalo, mi pa smo po več 
kot 70 minutah sklenili zaključiti snemanje. Utrujeni 
in hkrati zadovoljni smo se odpravili še do bližnje 
restavracije, kjer smo skupaj nazdravili, nekaj pojedli 
in se prepustili raznim sproščujočim debatam. Na poti 
domov nas je spet malce zasnežilo, v Ljubljano pa smo 
prispeli nekaj pred polnočjo.
Skupaj smo preživeli prekrasen dan, poln novih izkušenj 
in izzivov. Posebej bi rad izpostavil kolege iz Maribora, 
s katerimi smo se krasno ujeli tako v delu kot v pro-
stem času. Kljub napornemu urniku in vsem težavam, 
smo skupaj preživeli dan z nasmehom in medsebojno 
pomočjo. Upam, da se spet kmalu srečamo pod ali 
nad vodo.
Tovrstno podvodno snemanje je zelo naporno delo, 
ki zahteva ogromno koncentracije, vzdržljivosti, prila-
gajanja in preživetega časa pod vodo v najrazličnejših 
pogojih. Navadno nimamo časa opazovati narave in rib. 
Plavamo s kamero, pribito na masko, z enim očesom 
zaprtim in pazimo, da se ne zaletimo v kakšno spre-
gledano oviro, hkrati pa poskušamo obdržati motiv v 
kadru. Tak potop te lahko pusti izčrpanega, prezeblega 
in lačnega, vendar vsakič prinese obilo novih izkušenj, 
ves predhodni trud pa je bogato poplačan ob gledanju 
pod vodo ujetih trenutkov.

DPD Bled in 
DPD Kranj 
organizirata 
pod okriljem 
S l o v e n s k e 
pot ap l j a ške 
zveze 4. od-
prto državno 
p r v e n s t v o 
v  p r o s t e m 
potapljanju. 
Najboljši se 
bodo potego-

vali za naslove 17. in 18. maja v Pokritem olimpijskem bazenu v Kranju. 
To vabilo pa ni namenjeno le našim odličnim apneistom, pač pa vsem, 
ki bi radi preizkusili svoje potapljaške sposobnosti. V želji, da bi se vsaj v 
eni od disciplin preizkusili tudi novinci, smo za vse licencirane člane SPZ 
ponudili brezplačno štartnino. Ta sicer znaša (za nečlane SPZ) 25 EUR. 
Preizkusite svoje sposobnosti v Kranju, kjer bo poskrbljeno za varnost!
Razvrstitve bodo ločene za moške in ženske po disciplinah in skupno:

STA – statična apnea ali statika: zadrževanje sape v mirovanju pod 
vodno gladino. Časomerilci merijo čas od potopa dihalnih poti v 
vodo do dviga dihalnih poti iz vode. 
DYN – dinamična apnea s plavutmi: brez vdiha preplavati čim večjo 
razdaljo pod vodno gladino. Tekmovalec mora štartati z roba bazena 
in se z delom telesa dotakniti stene bazena pri vsakem obratu. 
DNF – dinamična apnea brez plavuti: brez vdiha preplavati čim večjo 
razdaljo pod vodno gladino. Tekmovalec mora štartati z roba bazena 
in se dotakniti stene bazena pri vsakem obratu.

URNIK TEKMOVANJA 
SOBOTA, 17. maj 
08:30 – 10:00 registracija tekmovalcev 
09:45 sestanek sodnikov in vodij ekip
10:45 začetek ogrevanja za statiko (STA)
11:30 začetek tekmovanja v statiki (start prvega tekmovalca)
18:00 otvoritev prvenstva
18:15      začetek ogrevanja za dinamiko brez plavuti (DNF)
19:00 začetek tekmovanja v dinamiki brez plavuti (DNF)
NEDELJA, 18. maj 
08:45 začetek ogrevanja za dinamiko s plavutmi (DYF)
09:30 začetek tekmovanja v dinamiki s plavutmi (DYF)
11:00 objava uradnih rezultatov tekmovanja v dinamiki brez plavuti   
 in skupno
11:15 podelitev naslovov in medalj
12:00 zaključno kosilo (kraj zaključnega kosila bo objavljen naknadno)

Prijave zbira Aleš Seliškar, freediveopen@gmail.com ali GSM 051 347-990. 
Upoštevane bodo prijave z najavljenimi rezultati, ki bodo prispele do 12. maja. 
Več informacij na spletnih straneh DPD Bled.

Nasvidenje v Kranju

•

•

•

Vabilo na DP 
v prostem potapljanju

Marko Šifrar
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Medtem ko se je večina mojih prijateljev odpravljala na zasnežene 
poljane, sem se sam raje odpravil na jug v tople kraje. Nizke 
temperature sem zamenjal z bolj zmernimi tropskimi tempera-
turami. Morje je bilo prijetno toplo, le na ladji je bilo nekoliko 
bolj vetrovno kot poleti. Kapa in topla oblačila so bila zato kljub 
temu priporočljiva. Naše izhodišče je bilo petdeset kilometrov 
južno od kraja Marsa Alam, od koder smo se s potapljaško barko 
odpravili proti jugu vzdolž egiptovske obale.

Na obisku
Na mojo odločitev, da se pridružim druščini potapljačev, je 
vplivala želja, da obiščem morske pse. Ob koralnem grebenu 
Elphinstone, enem bolj znanih grebenov v južnem Rdečem 
morju, se namreč zadržujejo morski psi vrste Carcharhinus lon-
gimanus. Za njih so značilne zaobljena hrbtna in dolgi zaobljeni 
prsni plavuti, vse z belo liso. Pri ostalih psih so plavuti namreč 
precej bolj zašiljene. Potapljači ponavadi to vrsto morskih psov 
srečujejo v plitvih vodah, ob koncu potopov, med dekompre-
sijskimi postanki na globini le nekaj metrov. Naša ladja se je 
vezala na koralni greben in večina potapljačev se je odpravila 
na potop ob koralnem grebenu. Kljub bogatemu življenju ob 
tem koralnem grebenu in lepim koralam sem se sam odločil za 
drugačen potop. Odločil sem se, da bo moj potop pravzaprav 
v celoti »dekompresijski postanek« na nekaj metrih. Le zakaj 
bi samo nekaj zadnjih minut potopa namenil srečanju s temi 
»pošastmi«. Že takoj po skoku v morje me je presenetil prvi go-
stitelj, ki se je verjetno čudil vsiljivcu s fotoaparatom. Tudi nekaj 
drugih potapljačev je za menoj hitro poskakalo v vodo. To pa je 
bilo preveč tudi za našega gostitelja, ki je odplaval v modrino. 
Ostali potapljači so se potopili ob steni koralnega grebena, sam 
pa sem na globini le nekaj metrov zaplaval v modro in opazoval 
naokoli. In nisem dolgo čakal. Moj gostitelj se je zopet pojavil 
in previdno plaval okoli mene. Kaj si je mislil, ne vem, verjetno 
pa je bil začuden ob tolikšnem bliskanju. Očitno ga je to zopet 
nekoliko prestrašilo, saj se je za nekaj trenutkov izgubil v modrini. 
K sreči je bil kmalu nazaj, njegovi krogi okoli mene pa so bili 
vedno manjši. Namenoma nekaj minut nisem fotografiral, saj sem 
želel z gostiteljem vzpostaviti čimbolj pristen odnos. Ko se me je 
navadil, je zaplaval naravnost proti meni. Tokrat se nisem mogel 
več zadržati, zato mi je prst kar sam pritiskal na sprožilec. Včasih 
je zaplaval že tako blizu, da se je obrnil tik pred fotoaparatom. 
Njegova repna plavut je skoraj oplazila mojo masko. Gostitelj 
pa je dobil družbo in tako sem bil v gosteh pri tričlanski družini. 
Taktika čakanja se je obrestovala, saj mi plavanje za njimi ne bi 
prav nič koristilo. Včasih so priplavali tik pod gladino, včasih 
pa nekoliko globlje, a več kot deset metrov se ni bilo potrebno 
potopiti. Nekaj prizorov je bilo še posebej zanimivih, saj so se 
v ozadju pojavili stebri zračnih mehurjev potapljačev, ki so se 
potapljali pod grebenom. To vrsto morskih psov pa zelo pogosto 
spremljajo tudi majhne črnobele ribe. Te ribe se hranijo z ostanki 
hrane, ki morskim psom ostane med zobmi. Ko se je število 
posnetkov približalo magičnemu številu z rolete, sem še nekaj 
časa opazoval te zloglasne živali in razmišljal o krivici, ki se jim 
godi. Zaradi nekaj napadalnih sorodnikov se vsem morskim psom 
godi krivica in o njihovi napadalnosti in krvoločnosti kroži toliko 

laži. Tudi ljudje se delimo na dobre in hudobne. In zaradi nekaj 
hudobnežev v manjšini še ni cel človeški rod krut, krvoločen in 
napadalen. Posploševanje in nevednost pa sta največji vzrok za 
tak način razmišljanja. Nekateri sicer menijo, da smo potapljači 
nori in brezskrbni. Previdnost je seveda vedno potrebna in pred 
potopi se je potrebno dobro pozanimati, kaj si lahko obetamo 
na potopu. Ne smemo pa podleči nekaj filmskim prizorom in 
romanom, ki se seveda ne bodo prodajali, če njihove zgodbe ne 
bodo bombastične. Popoldan sem se zato še enkrat odpravil na 
obisk k zdaj že starim znancem. »Beseda je tekla več ali manj 
o istih zadevah«, na koncu pa je bil poslikan še en film, v celoti 
namenjen mojim gostiteljem. 

Nočni potopi
Svet pod vod-
no gladino je 
ponoči precej 
drugačen od 
t i s tega  pod-
nevi.  Večina 
koralnih rib si 
poišče svoj pro-
stor za počitek 
v  š t e v i l n i h 
luknjah v ko-
ralnem grebenu. Zamenjajo pa jih nočne roparice, med katerimi 
je najbolj značilna murena. Že na prvem potopu sem srečal sivo 
mureno, ki se je neustrašno stegovala iz svoje luknje in pretila 
moji svetilki. A ko sem se ji približal, se je hitro umaknila na 
varno, potem pa spet bolj pogumno »napadala« moj fotoaparat. 
Na pesku so kraljevali španski plesalci. Ti čudoviti rdeči polži 
so podnevi skriti in jih praktično ni mogoče opaziti. Ponoči 
pa pogumno lezejo po pesku. V škrgah, ki bolj spominjajo na 
kakšno perjanico, pa se včasih skrivajo rdeče kozice. Zato si je 
potrebno vzeti nekaj več časa in polža opazovati. In enkrat sem 
res imel srečo, da se je med škrgami skrivala kozica. Te so po-
navadi zelo plašne in urno odskočijo tudi na pesek. Med potopi 
sem opazil tudi precej raznovrstnih ježkov. Najraje sem opazoval 
rdečega ježka, ki je bil posut s panožicami, drobnimi srebrnimi 
kroglicami. Bilo je čudovito opazovati migetanje njegovih bodic 
in srebrnih kroglic. Tak prizor je veliko bolj zanimivo posneti 
z video kamero, kot pa ujeti in zamrzniti samo en trenutek s 
fotoaparatom. Na peščenem dnu je ležala tudi podolgovata in 
ploščata krokodilja riba. Ta riba tudi podnevi ni plašna, ponoči 
pa še toliko manj. Prav nič je namreč ni motilo poziranje foto-
grafom, ki so na peščenem dnu kar v vrsti čakali, da so prišli na 
vrsto. Le nekaj metrov naprej se je pred potapljači pod mizasto 
koralo skrival modropikast skat. Kljub temu da se je prekril s 
peskom, so ga izdale njegove oči, ki so opazovale in se čudile 
nočnim obiskovalcem.

Iz oči v oči
Glavni cilj mojih nočnih potopov pa so bila srečanja iz oči v 
oči. Ko sonce zaide za egiptovskimi gorami, se ribe odpravijo k 
nočnemu počitku. Podnevi nemirne ribe si najdejo skrivališča v 

Andrej Voje

Križarjenje ob južni egiptovski obali
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neštetih luknjah koralnega grebena, v zavetju koralnih pahljač ali 
pa pod mizastimi koralami. Ker je marsikatero ribo čez dan zelo 
težko ujeti v fotografski objektiv, je zato med nočnim potopom 
precej več možnosti. Najbolj zaželena žrtev mojega objektiva pa 
so bile papagajke. Razlogov za to je bilo kar nekaj. Prav papagajke 
sodijo med najbolj nemirne in plašne ribe, zato jih je izredno 
težko portretirati med dnevnimi potopi. S svojo pisanostjo in 
raznobarvnostjo sodijo med najlepše koralne ribe. In so dovolj 
velike, da je med nočnim potopom možno fotografirati različne 
detajle. Oko, kljun, s katerim strgajo korale, plavut ali pa samo 
vzorec njihove kože, izbor je res velik. Na prvi nočni potop smo 
se odpravili kmalu zatem, ko je sonce zašlo. In to je bila napaka, 
ki je v naslednjih dneh nismo več ponovili. Večina rib si namreč 
še išče prostor za svoj počitek, tiste pa, ki so ga že našle, le 
dremajo, zato jih preplaši vsaka svetloba podvodnih žarometov 
in bliskalic. Med prvim nočnim potopom se mi je zato pogosto 
zgodilo, da sem v luknji opazil papagajko, a je že naslednji hip 
pobegnila v drugo, manj dostopno luknjo. Zato sem med tem 
potopom fotografiral predvsem ježke in druge manj plašne ribe. 
Naslednji večer pa sem predlagal kapitanu, da se na nočni potop 
odpravimo kasneje. Tako ostali potapljači kot tudi kapitan so 
moje argumente sprejeli, zato smo imeli bolj zgodnjo večerjo, 
da smo še vedno imeli dovolj premora med večerjo in potopom. 
S polnim želodcem se namreč ni priporočljivo potapljati. In res, 
pod vodno gladino je bilo marsikaj drugače. V luknjah je bilo 
bistveno več rib, ki jih svetloba bliskalic in žarometov ni več 
motila. Za papagajke je značilno tudi, da se ovijejo s sluzasto 
ovojnico, ki služi kot zaščita. Ta sluz, ki jo ribe izločajo s kožo, 
onemogoča nočnim plenilcem, da bi jih zavohali. Ko sem se 
približal svoji prvi žrtvi, sem opazil, da bo portretiranje kljub 
temu težavno, saj je bila skrita precej globoko v luknji, kamor 
nisem uspel usmeriti svojih bliskalic. Iskal sem torej naslednjo 
žrtev. In ta je bila le nekaj metrov stran. Najprej sem se lepo 
namestil, s pomočjo pilotske luči pravilno usmeril bliskalico, 
potem pa se lotil portretiranja. Ribe spijo z odprtimi očmi in bilo 
je prav zabavno skozi medlico fotoaparata opazovati ribje oko, ki 
niti za trenutek ni trznilo kljub močni svetlobi bliskalic. Očesu je 
sledil kljun, potem plavut, na koncu pa še kakšen detajl pisanih 
vzorcev. Vse to prelivanje kontrastov me je izredno navdušilo. 
Z nekaterimi papagajkami sem vzpostavil še nekoliko drugačen 
odnos. S seboj imam vedno tanko kovinsko paličico, s katero si 
med fotografiranjem pomagam, če želim slikati kakšno kozico 
ali rakca, ki je precej nemiren, in mu tako najlažjem »dopovem«, 
kateri položaj bi podvodnemu fotografu najbolj ustrezal. Tokrat 
sem se s to paličico previdno približal papagajkinemu kljunu 
in jo rahlo celo potisnil med kljun. Nič, riba niti za hip ni trz-
nila. Spanec je bil očitno res zelo globok. Potem sem se rahlo 
dotaknil njene kože ob strani ter jo nekajkrat nežno pogladil. 
Zopet nič. Potem pa sem papagajko kar z roko nežno pobožal. 
In tudi tokrat ni bilo nobene reakcije. Z nežnim božanjem, ki 
ga nosim globoko v sebi še dandanes, sem se od svoje portreti-
ranke poslovil in se vrnil proti globini. Zaradi takih nepozabnih 
trenutkov je vredno zvečer malo potrpeti in kljub napornemu 
dnevu še enkrat obleči mokro potapljaško obleko ter vso ostalo 
opremo in skočiti v noč pod vodno gladino. Zanimivo pa je, da 
niti za trenutek nisem pomislil, da bi tako spečo ribo presenetil 
z nožem ali harpuno. Teh pripomočkov sicer tako ali tako nisem 
imel ob sebi in jih tudi nikoli nimam. A tudi če bi jih imel, srca 
za kaj takega nimam. Užitki ob opazovanju in fotografiranju so 

namreč tako neizmerni, da resnično ne vidim razloga, zakaj bi 
to sploh bilo potrebno. 

El Quesir
Zadnji dan pred odhodom smo se odpravili še na kratek izlet v El 
Quesir. To mestece z nekaj tisoč prebivalci je bila nekoč ribiška 
vasica ob egiptovski obali, ki pa je v zadnjem desetletju precej 
spremenila svojo podobo. Tako kot cela južna egiptovska obala 
nasploh. Hoteli se ob obali namreč rojevajo z vsakim dnem. Tisti, 
ki so v teh krajih večkrat na leto, opazijo v kratkih razdobjih 
velikanske spremembe. Ponavadi najprej zgradijo cesto z vsemi 
odcepi do hotelskih kompleksov, ki bodo nekoč potrebni. Potem 
sledi gradnja ograje in šele nato pričnejo z gradnjo samih hote-
lov. Ti pa niso vedno glomazne velikanske zgradbe. Nasprotno, 
ponavadi gradijo očem prijetne bungalove, ki jih zaznamuje 
izvirna arabska arhitektura.
Na ulicah El Quesirja kraljujejo spretni trgovci, ki te na prijazen 
in resnici na ljubo neagresiven način vabijo v svoje prodajalne. 
Sam sicer nisem imel namena nič zapravljati, zato sem vsa prijaz-
na vabila vljudno zavračal. Na koncu sicer res nisem nič kupil, 
sem pa vseeno podlegel enemu izmed bolj spretnih govorcev in 
si ogledal njegovo trgovino. Bil je nekoliko bolj izviren od svojih 
kolegov in mi zatrjeval, da ga bo že samo moj obisk razveselil 
in mu prinesel srečo, tudi če nič ne kupim. Pa me je zanimalo, 
kako bo na koncu, ko res ne bom nič kupil. In bil sem kar malo 
presenečen. Zelo se je sicer trudil in mi razkazoval spominke 
na svojih policah, a ni bil vsiljiv. In kljub temu da res nisem nič 
kupil, mi je ob slovesu stisnil roko, se mi zahvalil za obisk in mi 
zaželel srečo.
Z glavne ulice sem zavil tudi v nekaj stranskih ulic, kjer je bilo 
polno razigranih otrok. Nekateri so bili prav prisrčni in iskrice v 
njihovih očeh imam še danes pred očmi. Med potepanjem sem 
opazil tudi nekaj presenetljivih prizorov. Na eni izmed streh je 
bil pritrjen velik satelitski krožnik, poleg njega pa koza, puran 
in kar precej kokoši. Sodobna tehnologija ter tradicionalen 
način življenja gresta pač z roko v roki. Nedaleč stran so mojo 
pozornost vzbudili starejši možje, ki so vneto igrali domino in 
kadili vodne pipe.
Proti večeru smo se vrnili na ladjo, kjer nas je čakalo še pospra-
vljanje potapljaške opreme. Sicer prav nič prijetno opravilo, a 
tudi to je del potapljanja. Ko smo sedeli na palubi in kramljali o 
preteklih dneh, sem na mirni vodni gladini opazoval mesečino in 
premišljeval, kam me bo naslednjič popeljala želja po odkrivanju 
podvodnega sveta.
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Člani potapljaškega kluba D.P.D. Bled smo se odpravili na deset dnevni (sedaj že 
tradicionalni) potapljaški izlet v Francijo. Pot nas je najprej vodila skozi Italijo; mimo 
Trsta, Benetk, Padove, Verone, Bergama, Monze, Milana, Genove, Arenzana, Savone, 
San Rema, nato pa naprej v Francoski Menton, Monte Carlo, Monaco, mimo Nice, 
Canna, St. Tropeza, Hyeresa  na naš končni cilj v Camp La Tour Fondue. Na poti 
tja in nazaj so v nas zrasle želje po ogledih mest kot so Arenzano, Monte Carlo, 
Monaco, St. Tropez in Hyeres. Naš prvi cilj na poti je bil ogled Oceanografskega 
muzeja v Monacu.

Monaco
Po naporni nočni vožnji smo zgodaj zjutraj prispeli v Monaco, ki je takoj za Vatikanom 
najmanjša suverena država na svetu. Stisnjen je med morjem in gorami. Znano je, da 
ima državica zelo majhne davke, zato privlači bogate in slavne. Družina Grimaldi vlada 
Monaku že več kot sedemsto let, hkrati je to tudi najstarejša vladarska družina na svetu. 
Sledil je težko pričakovani obisk Oceanografskega muzeja, ki ga je princ Albert 1. ustanovil 
leta 1910, da bi zagotovil dom odlični zbirki morskega rastlinstva, živalstva in navtičnih 
inštrumentov. Morski raziskovalec Jacques Cousteau je tu ustanovil raziskovalni center. 
Nekateri akvariji so tu tako veliki in bogati s floro in favno, da preprosto jemljejo dih. 
Oceanografski muzej je zares ogromen, v velikih prostorih premore tudi dvajset metrski 
kitov skelet, ki visi s stropa veličastnega poslopja. Muzej s svojo velikostjo in bogato 
ponudbo spada med najboljše tovrstne ustanove na svetu.

Camp La Tour Fondu
V campu La Tour Fondu (štiri kilometre od mesta Hyeres) smo za dober teden najeli 
majhno hišico, ki je skoraj v celoti izdelana iz plastične mase, z vsem udobjem in opremo, 
ki jo potrebuje ne preveč zahteven turist. 
Najbližja plaža v bližini kampa je iz same drobne mivke. Presenetila me je čistoča plaže, 
saj jo domačini že pred sončnim vzhodom temeljito očistijo, poberejo vse smeti, mivko pa 
poravnajo z velikimi traktorji. Plaža je v nekem pogledu posebna zato, ker na njej ležijo 
majhne rjave kepice (verjetno so to ostanki kokosovih palm), ki spominjajo na konjske 
fige. Te »priplavajo« po morju iz severa Afrike. Morski valovi kokosova vlakna zmeljejo 
in zlepijo, ter jih vržejo na obalo.
Rondoji: Vsi rondoji vzdolž Azurne obale so fantastično urejeni. Na vseh krožiščih rastejo 
lepe palme, vsa trava je skrbno pokošena, rože pa domiselno posajene. Kar nekaj nočnih 
ur sem porabil za fotografiranje rondojev. S seboj sem vedno nosil težak stativ, fotoaparat 
in par objektivov. Namenoma nisem hotel uporabljati umetne svetlobe (fleša). Ker sem 
hotel doseči na diapozitivih globinsko ostrino, sem moral čimbolj zapreti zaslonko v 
objektivu in uporabljati ekstremno dolge čase na zaklopu fotoaparata.

Francija - Azurna obala

 Marko Osojnik

Mesto Hyeres: Večkrat smo se odpravili 
na krajši potep v mesto Hyeres. Mesto 
leži na južnem koncu Francije, 15 
kilometrov stran od Toulona in samo 
štiri kilometre stran od Azurne obale. 
Nad mestom je 325 metrov visok hrib, 
na njem pa stoji mogočen grad. Po po-
datkih iz leta 1999 živi v mestu 51.417 
ljudi. Mesto Hyeres je dobilo ime po 
pomembni gospodarski panogi, gojenju 
palm. Povezano je tudi z mednarodnim 
letališčem po imenu Toulon-Hyeres, 
ki leži dobre štiri kilometre južno od 
mesta. Že davnega leta 1925 je fran-
coska vojska uporabljala to letališče za 
vojaške namene, v komercialne namene 
pa ga uporabljajo od leta 1966 naprej. 
Iz letališča Toulon-Hyeres letijo letala 
v Brest, Bordeaux, Brussels, London, 
Lorient, Paris, Rim, Rotterdam in Sto-
cholm. Leta 1985 je imelo mesto prvič 
fotografski festival, od takrat naprej pa 
je festival tradicionalen in to vsako leto 
konec aprila.  

Potapljaški center Espacemer
V potapljaškem centru smo si sposodili 
jeklenke in uteži. Vso ostalo opremo 
smo s kombijem pripeljali s seboj. 
Za razliko od hrvaških potapljaških 
centrov zahtevajo francoski centri od 
potapljača nujen pregled pri zdrav-
niku, ki ne sme biti starejši od enega 
leta. Za potapljanje v Franciji je zelo 
priporočena višja potapljaška kategorija, 
ker le tako lahko opraviš bolj zahtevne 
potope. Vse potapljaške lokacije so že 
pri samem vhodu v potapljaški center 
jasno označene na veliki informativni 
tabli. Zraven vsake lokacije je vpisana 
tudi zahtevana potapljaška kategorija. V 
Franciji mora imeti vsak potapljač zara-
di svoje lastne varnosti dve prvi in dve 
drugi stopnji hidrostatskega regulatorja 
in vsak svojo napihljivo bojo. Kljub temu, 
da so centri dobro organizirani in dajo 
velik poudarek na varnost potapljača, pa 
meni nikakor ni šlo v glavo, kako slabe 
»oringe« lahko dobiš na ventilu njihovih 
jeklenk. Osebno sem jeklenko kar trikrat 
zavrnil, dokler mi niso dali novih tesnil. 
Vedno je tudi zelo pametno preveriti 
pritisk v njihovih jeklenkah. Mojemu 
potapljaškemu prijatelju Borutu se je 
namreč zgodilo, da je dobil »polno« 
jeklenko, v njej pa samo 50 barov. Cena 
enega potopa stane v potapljaškem 
centru Espacemer (sposodiš si samo 
jeklenko in uteži) 27 evrov; za osem 
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opravljenih potopov 
sem tako odštel 216 
evrov. Omembe vre-
dni so bili samo do-
poldanski potopi. V 
trajnem spominu mi 
bodo ostali potopi na 
vse tri potopljene ladje 
z imeni; Le Grec, Le 
Vapeur in Le Donator. 
Zaradi varnosti so bili 
skoraj vsi potopi na 
potopljene ladje v glav-
nem po vrvi navzdol in 
to v močnem morskem 

toku. Dekompresijski postanki so se delali na vrvi ali še bolje tik ob vrvi. Prav pri vseh 
potopih pa Francozi pod njihovo ladjo potapljačem navežejo še dodatne jeklenke na 
globino šestih metrov - za primer, če bi potapljaču zmanjkalo zraka v jeklenki, da bi lahko 

opravil nujni dekompre-
sijski postanek. Za vse 
potope, ki so bili globlji 
od tridesetih metrov, 
je bil z nami pod vodo 
še potapljač reševalec, 
ki je imel na sebi dve 
jeklenki in kompletno 
opremo za tehnično 
potapljanje. Zagotovo 
najlepši pa je bil potop 
La Gabiniere. Pri tem 
potopu je z nami plava-
la jata velikih barakud, 
okrog nas pa so krožile 
kapitalno velike kirnje.   

St. Tropez
St. Tropez je roman-
tično mestece z ozkimi 
ulicami, polno leska 
in glamurja, pojem 
p r e s ež kov,  m e s t o 
številnih umetnikov in 
kraj za bogate ter slav-
ne. Njegovi srednjeveški 
trgi z majhnimi mar-
mornatimi stojnicami 
z ribami, sadjem in 
zelenjavo pa domačine 

mesta še vedno spominjajo na skromno vaško preteklost. St. Tropez dolguje ime človeku 
po imenu Torpes. Torpes je bil rimski centurion. Tega nesrečnega človeka so za časa Nero-
novega vladanja mučili in ga nato obglavili, njegovo glavo pokopali v Pisi, telo pa položili 
v čoln skupaj s psom in petelinom, ki naj bi ga pojedla. Toda, ko je čoln naplavilo na 
obalo, je bilo truplo začuda nedotaknjeno. Že več kot štiristo let je glavni mestni praznik 
posvečen prav temu nesrečnemu človeku. Danes je St. Tropez  očarljivo majhno ribiško 
pristanišče, ki mogoče na trenutke malo spominja na naš Piran. To je kraj s posebnim 
značajem, mestecu dajejo pečat živopisne tržnice, elegantni butiki, romantični bistroji 
in stavbe, ki so obarvane v rožnatih in rumenih pastelnih odtenkih. Čeprav je St. Tropez 
danes pravi turistični »čebeljnak«, je še vedno magnet za slavne in bogate. Na seznamu 
zvezdniških začasnih prebivalcev St. Tropeza najdemo pevca Eltona Johna in Georga 

Michaela, igralca Jeana-Paula Belmonda 
in Brigitte Bardot, ter mojstra elektron-
ske glasbe Jeana Michela Jarra. Danes je 
obrežje tisti del, kamor ljudje prihajajo, 
da bi opazovali ali bili opaženi. Če hočete 
biti opaženi v St. Tropezu, se pripeljite 
vsaj z Astonom Martinom, Ferrarijem ali 
Harleyjem Davidsonom, še bolje pa bo, 
če priplujete kar z ogromno plavajočo 
graščino. Če pa že nimate nič od tega, 
pa se vseeno hočete srečati ali pa se 
malo podrenjati z bogatimi in slavnimi, 
pa morate vsekakor iti vsaj na pivo v bar 
Le Gorille, ki je vselej »in«. Mi smo na 
pivo seveda šli, ob izstavljenem računu 
pa hitro ugotovili, da stane eno pivo v 
baru Le Gorille kar celih osem evrov, po 
okusu pa ni nič boljše od našega Uniona 
ali Laškega. Nič čudno, da Francozi St. 
Tropezu ljubkovalno pravijo Saint-Trop, 
kar dobesedno pomeni preveč.

Mesto Arenzano, tanker Heven (nebesa) 
in odhod domov
Polni pozitivnih vtisov smo v soboto 
22. septembra zapustili Francijo in se 
odpravili domov. Na  poti smo se ustavili 
še v Italiji v mestu Arenzano. Arenzano 
je znan med potapljači po potopljenem 
super tankerju s polnim imenom Amoco 
Milford Heaven. Super tanker Heaven, z 
maksimalno nosilnostjo 230.000 ton, je bil 
splavljen leta 1973, prve težave pa je imel 
že v Perzijskem zalivu med Iraško-Iransko 
vojno, ko je bil težko poškodovan. 11 
aprila 1991 je Heaven izplul iz pristanišča 
v Genovi in doživel eksplozijo v enem 
izmed rezervoarjev. Z vlačilcem so ga 
nato poskušali povleči nazaj k obali, žal 
neuspešno. Po treh dneh in seriji velikih 
eksplozij je tanker 14. aprila 1991 potonil 
85 metrov globoko na peščeno dno. S 
svojim ogromnim komandnim stolpom, 
izjemno dolžino (335 metrov) ter širino 
(52 metrov) je tanker danes magnet za 
mnoge potapljače. Heaven je zelo popu-
laren med potapljači, potop nanj pa se 
smatra kot težak zaradi velike globine. 
Zahteven profil potopa je terjal že kar 
nekaj smrtnih primerov. Zaradi tega so 
pristaniške oblasti izdale stroga pravila za 
potapljanje na tanker, cena potopa nanj 
pa znaša kar štirideset evrov.
Iz mesta Arenzano smo se nato odpravili 
naravnost domov. Kljub utrujenosti od 
naporne in dolge vožnje, pa so se v naših 
potapljaških srcih že ponovno porajale 
želje po čimprejšnji vrnitvi na Azurno 
obalo, če ne prej, pa v septembru 2008. 
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Jakica Potočnik

Za pripravo so primerne sardele, sardoni, rumbac, inčun, skuše - vse plave 
ribe.
Postopek je sicer dolgotrajen, približno pol leta, vendar se je vredno potrudi-
ti. Sladokusci in gurmani morskih sadežev bodo gotovo prišli na svoj račun. 
Načinov priprave je več. Jaz vam  predstavljam enega izmed njih. V naši hiši 
radi eksperimentiramo in kombiniramo z recepti. Če nam »pogruntavščina 
rata« in znanci na obisku brez zadržkov posegajo po njej in jo z užitkom 
nosijo v usta, potem vem, da smo naredili dobro.
Škoda, da bi zadržala zase.
Če želite, lahko poskusite tudi sami, vendar ne pozabite, da je od priprave 
odvisna vaša »žetev«.
Najbolje je, da kupite sveže ribe spomladi (aprila ali maja).V tem času je 
najbolj »tolsta«.
Če imate možnost, ribiče počakajte kar na pomolu, ko prihajajo z lova, še 
bolje pa je, da ste z njimi na lovu. Če pa jih kupite v ribarnici, pa tako veste, 
da je riba sveža po očeh, škrgah in na čvrst otip.
Kaj potrebujemo za začetek:
cca 7 kg zgoraj navedenih rib (plava riba),

6 - 7 kg grobe morske soli,
lesen ali plastičen čebriček,
lesena deska in kamen za obtežitev.

•
•
•

Napotki:
ribo speremo z vodo in jo odcedimo,
postrgamo luske, odstranimo glavo in drobovino ter 
»filiramo« (odstranimo  hrbtenico).

V čebriček najprej nasujemo za dva prsta grobe morske 
soli. Položimo očiščene ribje fileje v obliki zvezde v eno 
plast, zopet nasujemo za dva prsta soli in potlačimo. To 
ponavljamo, dokler ni napolnjenega tri četrt čebrička, lahko 
tudi malo več. Na vrhu mora biti vsaj za tri prste soli. Vse 
dobro potlačimo z rokami. Na zgornjo plast soli položimo 
leseno desko in obtežimo s kamnom.
Priporočam, da čebriček postavite v bolj odmaknjen pro-
stor (klet), kamor ne zahajate pogosto. Sol potegne iz rib 
odvečno vodo, zato se nabira na površju. Vsake toliko časa 
jo odlijemo, vendar mora biti zgornja plast vedno mokra.
To zorenje naj traja vsaj šest mesecev - do novembra. 
Spravimo se na delo. Če so vaše roke preobčutljive, si na-
denite rokavice, poiščite primeren prostor, kjer boste delo 
nemoteno nadaljevali.
Kaj potrebujemo:

kozarčke za vlaganje,
oljčno olje,
kapre,
lahko olive ali čebulo.

Postopek:
odstranimo kamen in desko,
postrgamo zgornjo plast soli,
previdno odstranimo ribje fileje in jih zavite nalagamo 
v kozarčke,
mednje posujemo kapre in lahko dodamo kakšno olivo,
če vam je všeč čebulni okus, lahko na dno kozarčka 
položimo kolobar čebule,
prelijemo z oljčnim oljem, vendar pazimo, da vmes ni 
zračnih mehurčkov.

V majhnih kozarčkih naj bo riba zato, ker je le-ta za degu-
stacijo. Ko se nam »zalušta« in če so pri  roki še dober sir, 
domač kruh in kozarec dobrega vina, je to idealna malica 
tudi za prijatelje. Za popotnico jim lahko podarimo kakšen 
kozarček.

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Slana riba 
v oljčnem olju

Letos mineva 30 let odkar je Društvo za podvodne 
dejavnosti DPD Kranj organiziralo prvo tekmo v 
spustu po rekah v Sloveniji. Vabimo vse ljubitelje 
voda, da se nam 14. junija pridružijo na tekmi in po 

njej skupaj pro-
slavimo ta jubi-
lej. Za vse tiste, 
ki pred tekmo 
želijo poizkusiti, bomo 24. maja organizirali spust po krajši progi. 
Dolžina in opis proge, potrebna oprema in ostale podrobnosti se 
dobijo na naši spletni strani www.dpdkranj.si

S A V A - 0 8
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TEHNIČNO POTAPLJANJE

Obisk glavnega mesta naše nove, razširjene domovine Evropske 
unije, Bruselj, nas je že dolgo vabil. A ne zaradi ogleda enega 
najlepših trgov v Evropi, Grand Palacea, Atomiuma ali številnih 
muzejev, s katerimi se ponaša. Naš cilj je bil preprost, osvojiti 
najgloblji bazen na svetu, Nemo 33. 
Bazen se nahaja na obrobju Bruslja v kraju Ukkel. Pričakovali 
smo, da bo glede na ime globok 33 metrov, kar pa ne drži. Število 
33 namreč pomeni najmanjšo vidljivost in ne največje globine 
(moj računalnik je ob dotiku zvezde na dnu pokazal 34,6 metrov, 
čeprav bi naj bila globina bazena 35 metrov). Bazen je velik 20 
krat 16 metrov in ima tri različno globoke dele: 5, 10 in 35 metrov. 
2.500.000 litrov sladke vode ogrevajo s solarnim sistemom na 
strehi stavbe na 30° C (ob našem prihodu je voda imela kar 33° 
C – spet število 33 iz imena).
A moj namen ni predstavljati karakteristik bazena, saj lahko vse 
o njem preberete na internetu (več posnetega gradiva lahko vidite 
tudi na http://www.iahd-adriatic.org/sl/informacija.asp?id_meta_
type=13&id_informacija=167). 
Tokrat vam ponujam zgodbo o Yodi, potapljaču s poškodbo 
hrbtenjače, ki je v zbirko potopov prilepil še famoznega Nema 33 
in začudenemu osebju pokazal, da na drugi strani Alp znamo več 
kot oni. Pa začnimo lepo po vrsti.
Prispemo do Nema 33. Naša štiričlanska ekipa v sestavi Yoda, 
ljubljeni vodja, invalidski voziček in moja malenkost že na prvi 
pogled ugotovi, da tej rekreacijski stavbi manjka nekaj, kar je za 
ljudi s poškodbo hrbtenjače zelo pomembno – dvigalo. 
Prijazno osebje nam razloži, da dvigala ne potrebujejo, saj je obisk 
ljudi s poškodbo hrbtenjače v Nemu 33 tako pogost kot sneg v 
Sahari. Ponudijo nam pomoč pri premagovanju stopnic v drugo 

nadstropje, za pripravo na potop pa nam dajo več časa (sicer je 
vstop omejen na eno uro). Vse, kar potrebujete za potop, so kopalke 
(dobrodošel je tudi računalnik), saj lastna oprema zaradi higiene ni 
zaželena. V ceno 20 evrov je vštet enkraten vstop in celotna opre-
ma (ABC, SCUBA, za zmrzljive tudi shortiji) – nošenje jeklenk 
in druge opreme odpade. »Brifing«, priprava opreme, natikanje 
Yodinih novih rokavic za plavanje, deset minut apnee, nato pa 
potop. V skupini pred nami je bilo kakih trideset potapljačev, v 
naši pa nas je bilo le pet – naša trojka, seveda brez vozička, in še 
dva Francoza, ki sta bazen že do potankosti poznala. 
Moj par je bil Yoda, ljubljeni vodja pa je ves čas fotografiral in 
snemal. Seveda smo se takoj odpravili na dno. Start na dveh 
metrih globine. Letenje. Zvezda, narisana na dnu, postaja večja. 
Dotik zvezde, računalnik pokaže 34,6 metrov. Pogled navzgor. 
Samo mehurčki našega dihanja, ob steni stopnice, na vrhu pa 
snop svetlobe. Še poziranje pred fotoaparatom, nato povratek ob 
stopnicah. Vse O. K. Sledi prehod v potopljeno sobo in poziranje 
gostom v restavraciji. Bazen ima namreč nekaj velikih oken, skozi 
katere lahko obiskovalci opazujejo dogajanje v bazenu in seveda 
obratno – potapljači opazujejo dogajanje v restavraciji. Naši trojki 
je že pošteno krulilo v želodcih, še posebej ob pogledih na školjke 
in jastoge, ki so bili že servirani na mizi. To pa ni bil glavni vzrok 
vračanja – po 36 minutah raziskovanja bazena smo namreč zaslišali 
zvonec, ki označuje konec potopa. Še skupinska fotografija za 
spomin, preoblačenje in vratolomna vožnja Yode z vozičkom po 
pocinkanih stopnicah iz drugega nadstropja v pritličje. Kruljenje 
v želodcu, hrana in nekaj čez 1200 kilometrov dolga vožnja do 
Slovenije. Nova dogodivščina, noro doživetje in še en dokaz več, 
da se ljudje s poškodbo hrbtenjače lahko potapljajo kjerkoli.

Alenka Fidler, PK Slovenske Konjice 
Foto: PKSK 

NEMO 33 – tudi za »do včeraj drugačne«
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Bojana Komplet, 
Zrinka Mileusnić

Potapljanje na razbitine raznih brodolomov predstavlja prav po-
seben užitek. Razbitine ladij predstavljajo trenutek, ujet v globini 
večnosti. Ob potopu na razbitine in odkrivanju njene preteklosti 
se vedno znova zgane domišljija, sploh če si poskušamo naslikati 
življenje in zadnje trenutke vseh brodolomcev. A so mogoče vozili 
zaklad? A je kdo preživel? ... 
V preteklosti, ko še niso obstajali letalski, železniški in prevoz 
blaga s tovornjaki, so pomembne tovore vozili z ladjami. Naši 
predniki so vse od prazgodovine pluli po rekah, morjih in 
oceanih z raznoraznimi oblikami plovil. Stotine jih je doživelo 
brodolom, veliko pa jih je tudi potonilo na dno, skupaj s svojim 
dragocenim tovorom.
Ena zanimivejših razbitin je tudi ladja pri otočku Gnalić, po 
katerem je tudi poimenovana. Leži na globini od 30 m v bližini 
Biograda na moru. Na podlagi dosedanjih raziskav gre verjetno 
za beneško trgovsko galejo, dolžine 30 – 40 m in širine 6 – 7 m, 
ki je bila tudi oborožena s tremi pari velikih bronastih topov, ki 
so se polnili spredaj. Ladja se je verjetno potopila po letu 1582, 
ko je med potjo proti vzhodu, verjetno ob slabem vremenu, 
morda tudi nevihti, ko je bila vidljivost slaba, naletela na otoček 
Gnalić in se potopila. 
Ladja je prevažala izjemno bogat in raznolik tovor, ki je po 400 
letih v morju odlično ohranjen in je danes na ogled v Pokrajin-
skem muzeju v Biogradu. Muzej hrani nekaj tisoč predmetov, ki 
predstavljajo le del tovora. 
Med predmeti prevladujejo tisti iz stekla – odkriti so različno 
oblikovani kozarci, steklenice, sklede... Pogosto je bilo stekleno 
posodje okrašeno – vanj so risbo vrezali z diamantno iglo ali so 
prilepili okrasne niti iz belega stekla. Stekleno posodje je pred-
stavljalo največji del tovora. Prevažali so ga v pletenih košarah in 
hranili v notranjosti ladje. Najdeno je tudi veliko kosov okroglega 
okenskega stekla ter ogledal in steklenih plošč kvadratne oblike. 
Kovinski predmeti so po številu najdenih predmetov na drugem 
mestu. Najbolj impresivni so kovinski svečniki in lestenci zaho-
dnoevropskega izvora. Presenetljivo je dejstvo, da se jih tudi po 

400 letih lahko razstavi na osnovne dele, kar vsekakor poudarja 
zelo visoko kakovost njihove izdelave. Svečniki in lestenci so 
bili transportirani v lesenih zabojih, ki so se odlično ohranili 
do danes! 
V lesenih škatlah različnih velikosti in oblik so bile zapakirane 
manjše količine drugih predmetov, namenjenih za prodajo, kot 
so naprstniki, kraguljčki, britve, škarje in očala. Zelo majhni 
predmeti, kot na primer šivanke in bucike, so bili še dodatno 
zaviti v belo platno. 
Izjemno pomemben del tovora je bil najden v zaprtem železnem 
zaboju, ki je verjetno pripadal enemu trgovcu ali pa je bil na-
menjen za enega kupca in zato ločen od drugih predmetov. V 
zaboju so bile bele srajce, volnene baretke in zelo dolga bala 
damasta ter manjša tehtnica s pripadajočimi utežmi. Damast 
je vijolične barve in je zelo bogato okrašen. Gre za zelo drago 
tkanino in edino najdbo takšnega še ne krojenega blaga v Me-
diteranu! 
Drugi del tovora, prav tako v lesenih sodih in zabojih, so sesta-
vljali številni kovinski polizdelki, tj. različne kovine v oblikah, 
primernih za transport: plošče in žica iz medenine, kositer v 
obliki dolgih palic, cinober in manjše krogle svinca. 
Del predmetov, ki so na ogled v muzeju, pripada opremi ladje 
in predmetom, ki jih je verjetno uporabljala posadka ali potniki. 
Med temi predmeti izstopajo velika sidra, topovi, šestilo, servis 
lepo okrašenega keramičnega posodja ter kovinsko posodje za 
kuhanje.
Preostali deli tovora in ohranjeni deli ladje še vedno ležijo na 
morskem dnu in so zavarovani s posebnimi ukrepi. Potapljanje 
je možno le s posebnim dovoljenjem Ministrstva za kulturo ter 
v spremstvu lokalnih potapljačev. Da so takšni ukrepi nujno 
potrebni, je bilo jasno že od trenutka, ko je bila ladja odkrita. 
Odkritju je namreč botrovalo naključje – davnega leta 1967 so na 
državni meji ujeli skupino tujcev, ki je želela pretihotapiti nekaj 
starih beneških topov. Tako so razkrili tudi lokacijo do takrat 
povsem neznanega brodoloma. 
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Ž e 
istega 

leta je bila or-
ganizirana prva velika 

potapljaška akcija, tej je sledilo 
še nekaj strokovnih potopov, zadnji pa je 

bil opravljen leta 1996.
Leta 1970 in 1971 je bila organizirana razstava, ki je potovala po 
vseh večjih mestih nekdanje države. Ob razstavi je bil izdan tudi 
katalog, v katerem so bili predstavljeni rezultati vseh potapljaških 

akcij in osta-
lih strokovnih 

študij tovora in la-
dje. Redke aktivnosti in 

objave so pomagale, da se 
ladja pri Gnaliću ni potopila v 

pozabo. Internetne poizvedbe nam 
kažejo, da je lokacija postala dokaj popu-

larna med turisti in se pogosto omenja kot »ladja 
z zakladom« ali se povezuje z različnimi legendami o 

Piratih.
Pomen ladje so prepoznali tudi strokovnjaki - arheologi, ki so 
raziskave tovora vključili v mednarodni projekt »Dediščina Sere-
nissime«, pod vodstvom prof. ddr. Mitje Guština z Univerze na 
Primorskem v sodelovanju z Univerzami Ca’Foscari iz Benetk 
in Leopold Franzens iz Innsbrucka ter s hrvaškimi muzejskimi 
inštitucijami. Njihovo prizadevanje, da se tako izjemna najdba 
predstavi široki javnosti, je že obrodila s sadovi: poleg strokovnih 
študij so objavili dva kataloga, v angleškem in hrvaškem jeziku, ki 
sta naprodaj v Pokrajinskem muzeju v Biogradu in sta namenjena 
tako turistom kot tudi strokovni publiki.

SPZ in HRS organizirata mednarodno Ekološko akcijo na otoku 
Krku. Ponudba bo letoš še boljša kot lani, pričakujemo tudi široko 
mednarodno potapljaško udeležbo.

Datum: 17.5.07  •  Kraj : otok Krk, mesto Krk 
Program:
Sobota, 17.5.07
09.00 - 10.00 prihod, prijava udeležencev na mestni rivi v središču  

mesta Krk in dobrodošlica.
10.00 - 14.00 čiščenje mestne luke , mestnega kopališča in obale.
14.00 - 17.00 organiziran gratis potop za vse udeležence - otok Mali  

Plavnik, Kormat ali Cres 
17.00    kosilo in zabava z živo glasbo

Nedelja, 18.5.07
Možnost potapljanja, lahko tudi v dogovoru z organizatorjem saj 
otok Krk ponuja odlično izhodišče za potope.
Za vse sodelujoče bo pripravljena prehrana, nekaj pijače in potop 
na Malem Plavniku, Kormatu ali Cresu. 
Vabimo vse, predvsem pa potapljače, da se dogodka udeležijo v 
čim večjem številu.

Akcija se bo odvijala praktično v samem središču mesta, kar zahte-
va posebno organizacijo in logistično podporo, zato vse vljudno 
naprošamo, da pridete s polnimi jeklenkami, ker bo polnjenje pred 
čistilno akcijo, v centru mesta, zelo oteženo.
Hvala lepa za razumevanje in vljudno vabljeni prav vsi.

Prijave in informacije do 13.5.2008 na:
GSM : 041 685 166 / 041 918 063 
e-mail: matej.setina@radioekspres.si 

Eko akcija KRK 08
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IZOBRAŽEVANJE

Alenka Fidler 

6. mednarodni simpozij »Potapljanje AST 2008«
Mednarodna potapljaška zveza društev IAHD Adriatic, ki skrbi za potapljanje gibalno 
oviranih potapljačev v jadranski regiji, je 9. februarja 2008 v Zrečah organizirala 6. 
mednarodni simpozij »Potapljanje AST 2008«, na katerem se je zbralo preko dvesto 
predstavnikov različnih potapljaških organizacij iz celotne jadranske regije. Strokovni 
dogodek je potekal v treh sklopih: Apnea, Scuba in Tehnično potapljanje – AST. Prvič 
potapljanje za ljudi s posebnimi potrebami ni bila več osrednja tema, temveč le ena izmed 
mnogih, ki so jih predstavili vrhunski športniki, svetovni rekorderji, znanstveniki in ljudje, 
ki so postavili temelje sodobnega potapljanja iz Slovenije, s Hrvaške, iz Amerike, Italije, 
Francije, Rusije, z Norveške in iz Velike Britanije. Neformalno druženje se je pričelo že 
dan pred osrednjim dogodkom z delavnicami o apnei in tehničnem potapljanju. V njih 
so se udeleženci srečali z najatraktivnejšimi predavatelji  6. simpozija: Enzom Maiorco, 
Natalio Molchanovo, Cedricom Verdierjem in Carlom Spencerjem. Petkovo srečanje 
se je končalo v bazenu, kjer sta se pod budnim očesom večkratne svetovne prvakinje 
Molcahnove v statični apnei prvič pomerila tudi dva potapljača s poškodbo hrbtenjače, 
Damjan Peklar in Aleš Povše, ki sta vztrajala skoraj dve minuti. 6. mednarodni simpozij 
»Potapljanje AST 2008« sta v soboto otvorila župana občin Slovenske Konjice in Zreče. 
V imenu predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Türka, je zbrane pozdravil mag. 
Franc Hočevar, svetovalec predsednika za zdravstvo, socialo in humanitarna vprašanja, 
pozdravno pismo, ki je prispelo iz kabineta predsednika Republike Hrvaške, Stjepana 
Mesića, pa je prisotnim prebral predstavnik IAHD Adriatic za Hrvaško, Ivica Čukušić. 
Med ostalimi je zbrane pozdravil tudi poslanec Državnega zbora Republike Slovenije 
in predsednik Slovenske potapljaške zveze, dr. Mitja Slavinec. 
Predavanja o apnei je najavila aktualna svetovna prvakinja v eni izmed disciplin po-
tapljanja na vdih in aktivna udeleženka lanskega simpozija, Karla Fabrio. Spremembe 
pulza pri prostem potapljanju in fiziologijo potapljanja na vdih sta predstavila Natalia 
Molchanova in prof. dr. Željko Dujić iz Medicinske fakultete Split. 
Nesporno največje ime potapljanja na vdih in častni gost letošnjega srečanja, Enzo 
Maiorca, prvi človek, ki je presegel globino 50 metrov in jo v večnih dvobojih z Jac-
quesom Mayolom premaknil preko 100 metrov, je s slikovitim predavanjem navdušil 
prepoln avditorij. V prvem predavanju o potapljanju s Scuba opremo je prof. dr. Dušan 
Kuščer skupaj z Marjanom Richterjem orisal začetke podvodne fotografije in potapljanja 
v jadranski regiji iz daljnega leta 1937, ki pripadajo prav njemu in skupini »Račanov«. Na-
daljeval je prof. dr. Dujić s težko pričakovano temo, v kateri je prikazal izsledke znanstvene 
študije o vplivih potapljanja na ljudi s poškodbo hrbtenjače, ki je nastala v okviru mednaro-
dnega raziskovalnega potapljaškega tabora v mesecu juniju 2007 na otoku Krk. Raziskava 
je potrdila, da je potapljanje v enaki meri kot vsem rekreativnim potapljačem dostopno tudi 
gibalno oviranim ljudem. Drugi sklop je zaključil prof. dr. Tom Turk z vedno bolj aktualno 
temo sodobnega sveta – morsko ekologijo.Poslastica simpozija je bila nedvomno zadnja 
skupina predavanj, ki je govorila o tehničnem potapljanju in ki so jo eden za drugim 
nanizali  potapljači in znanstveniki svetovnega formata, začenši s Francozom Cedricom 
Verdierjem, ki se je kot prvi dotaknil dvesto metrov globoko ležeče palube poveljniške 
ladje japonske cesarske mornarice HIJMS Yamashiro. V istem tempu je nadaljeval 
Norvežan Christian Gutvik, MSc s premierno predstavitvijo najnovejših potapljaških 
tabel Copernicus, ki pomenijo enako kot pred stotimi leti objavljene Haldainove tabele. 
Izmenjavanje potapljaških in znanstvenih tem je z zanimivimi opisi ekspedicij na treh 
svetovno znanih sorodnih razbitinah (Titanic, Britannic in Carpathia) nadaljeval eden 
izmed petih najboljših tehničnih potapljačev na svetu, Britanec Carl Spencer. 
Sklepni del simpozija sta pripravila stari znanec in strokovni vodja prireditve ter član 
IAHD Advisory boarda, dr. Petar J. Denoble, DAN senior research director z univerze 
Duke, in dobitnik zlate Hassove nagrade za podvodno fotografijo, Ciril Mlinar Cic. Prvi 
z najnovejšimi dognanji na področju potapljanja z aparati na zaprti krog - rebreatherji, 
drugi pa s tremi čudovitimi in slovenski javnosti prvič predstavljenimi filmi o življenju 
v sladkih vodah. 
Namen šestega simpozija ni bil samo popolna integracija gibalno oviranih potapljačev, 
temveč v prvi vrsti druženje starih znancev in spoznavanje novih prijateljev, kar bo 
ostalo vodilo tudi v prihodnje.
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Marko Osojnik DPD Bled

Korčula po svojih naravnih in kulturnih znamenitostih sodi 
med najprivlačnejše otoke Sredozemlja. Vela Luka je mesto na 
Korčuli, ki je nastalo v začetku 19. stoletja v značilnem zalivu v 
obliki črke L. Danes je Vela Luka s 5000 prebivalci največji kraj 
na otoku Korčula in po svoji velikosti drugo največje mesto med 
jadranskimi otoki. Korčula je poznana med potapljači po dobrih 
potapljaških lokacijah. Malo potapljačev pa ve, da je v bližnji 
okolici 130 metrov nad mestom Vela Luka neolitsko najdišče 
Vela špilja. To je idealen kraj za obisk in dopolnitev časa med 
potopi. Do Vele špilje se pride po ozki asfaltirani poti, ki je do-
bro označena, obiskovalcu pa ne nudi samo ogleda neolitskega 
najdišča. Pred samim vhodom Vele špilje se ponudi prekrasen 
panoramski pogled na Velo Luko.
Površina Vele špilje meri okoli 1200 kvadratnih metrov; v dolžino 
meri 53 metrov, v širino  35 in višino 20 metrov. V podnožju špilje 
se je v preteklosti nahajal izvor pitne vode. S prvimi izkopavanji 
Vele špilje je pričel akademik Grga Novak leta 1952. Od leta 1974 
pa špiljo raziskuje skupina arheologov pod vodstvom Božidarja 
Čečuka. Do danes so nepopolno preiskali samo okoli 200 kva-
dratnih metrov površine, vendar doseženi rezultati potrjujejo, 
da gre za eno najbogatejših in najbolj značilnih sredozemskih 
špilj, ki so nastale ob koncu paleolitika do sredine bronaste 
dobe. V špilji je bilo do sedaj izkopanih ogromno predmetov, 

okoli 1000, v glavnem orodja miniaturnih dimenzij. Vsi najdeni 
predmeti so razstavljeni v arheološki zbirki v centru za kulturo 
v Veli Luki. Z dosedanjimi izkopavanji so prišli do globine 7,45 
metra, predvidevajo pa, da dna špilje niso še nikjer dosegli. Zato 
bo v naslednjih letih in z naslednjimi izkopavanji prav zanimivo 
videti, kako se je življenje v špilji pravzaprav začelo. Najstarejši 
sloji kažejo na to, da se je prvi človek naselil v špiljo že 20.000 
let pred Kristusovim štetjem. Najpogostejša hrana na jedilniku 
stanovalcev špilje so bili jelen, divje govedo, divji osel, divje svinje, 
srne, zajci in več različnih vrst ptic. Vela špilja ni bil samo kraj, 
kjer so ljudje živeli, bil je tudi kraj, kamor so umrle pokojnike 
pokopavali v svojo neposredno bližino. Verjeli so v pokojnikovo 
posmrtno življenje, za žive je bila smrt najdražjega samo začasno 
stanje, zatem je sledilo ponovno rojstvo. To je bil tudi razlog, da 
so v izkopanih grobovih pogosto našli številna darila, ki bodo 
pokojniku koristila v novem življenju. V najglobljem delu špilje 
so leta 1986 odkopali grob s tremi otroki, pokopanimi okoli 7000 
let pred Kristusovim štetjem. Ta grob velja za enega najstarejših 
v Dalmaciji. Položaj otrok spominja na zarodek v materinem 
trebuhu, kar nakazuje na vero v ponovno rojstvo. 
 
Fotografije so nastale z dia filmoma (6 x 6 format) Fuji Velvia 120 
rolls ISO 100 in Fuji Velvia 120 rolls ISO 50. Z zrcalno refleksnim 
fotoaparatom Pentacon six TL (6 x 6 format) »Made in G.D.R« 
in izmenljivim objektivom Zodiak-8 3,5/30 (6x6 format) »Made 
in USSR«, na stativu z žičnim sprožilom, z ročnim svetlomerom, 
dolgimi časi, zaprto zaslonko in brez umetne svetlobe.

Vela špilja
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430. mornariški divizion je edina pomorska enota v Slovenski 
vojski. V svoji sestavi ima odred za podvodna delovanja (ODPOD-
DEJ), katerega jedro tvori vod protiminskih potapljačev. Njihov 
pospešen razvoj se je začel po letu 2002, ko je bil ukinjen 
naborniški sistem. Od tega leta so bili vsi napori enote usmerjeni 
v izobraževanje in urjenje profesionalne sestave protiminskih 
potapljačev. Hkrati je z nabavo sodobne opreme po NATO 
standardih potekalo usposabljanje posameznikov doma in v 
tujini (ZDA, Francija, Velika Britanija, Italija). Vrhunec dose-
danjega dela je bilo urjenje in verifikacija skupine protiminskih 
potapljačev v podvodnem iskanju in uničevanju NUS-ov, ki jo 
je opravila skupina za nadzor vojaških potapljačev francoske 
mornarice v Toulonu, Francija. 

Urjenje je zajemalo naslednje sklope: 
1. Preiskava morskega dna – sodobne mornarice izvajajo večino 
preiskav morskega dna na dva načina:
a. s sonarji (ladijski, vlečni side scan, ...)
b. s potapljači
Večina preiskav, ki so jo potapljači izvedli, je zajemala linijsko 
(jackstay) in krožno (circular) tehniko. 
Glede na nalogo se vodja skupine odloči, katero preiskovalno 
tehniko bo uporabil. Če gre za pregled določenega akvatorija 
(plovna pot, vstop v pristanišče, minsko polje, ...), se večinoma 
uporablja linijska preiskava. V primeru, ko je potrebno izvesti 
preiskavo na točno določeni točki (GPS točka, triangulacijska 
točka), pa se ponavadi izvede krožna preiskava

Slika 1

Slika 2

poročnik fregate Miran Balažic
poveljnik voda protiminskih potapljačev

Sliki 1 in 2 prikazujeta izvajanje linijske (jackstay ) preiskave na 
globini 30 m. Lepo je vidna plavalna vrv (tanka bela črta) , ki služi 
kot vodilo pri preiskavi in omogoča, da potapljači ostanejo na isti 
ravni (liniji) med plavanjem.

V Franciji je skupi-
na najprej preisko-
v a l a  d o l o č e n 
akvatorij. Naloga 
je bila najti, identi-
ficirati in označiti 
vsa neeksplodira-
na ubojna sredstva 
(UXO – unexplo-
ded ordnance) 
znotraj preisko-
valnega rajona. 
Izvajala se je li-
nijska preiskava s 
šestimi potapljači 
(slika 1 in 2) . V 
primeru najdbe 

NUS-a potapljač izvede hitro identifikacijo predmeta (skuša 
ugotoviti ali gre za projektil, bombo, mino ipd.), izmeri osnovne 
dimenzije (premer, dolžina) in zabeleži ostala opažanja (barva 
NUS-a, oznake na NUS-u, zunanji izgled). Na koncu označi me-
sto, kjer se NUS nahaja, s posebno bojo za označevanje. Vodja 
potopa, ki se nahaja na čolnu, nato shrani to točko.
Pred izvedbo linijske (jackstay) preiskave je potrebno na morsko 
dno položiti morski poligon, znotraj katerega se nato izvaja 
preiskava. Morski poligon je sestavljen iz tako imenovanih »jack-
stayev«, ki so sestavljeni iz sklopov dolgih po 100 m) (slika 3). 
Širina med dvema jackstayema je odvisna od števila potapljačev 
ter vidljivosti. To širino je potrebno upoštevati med samim pola-
ganjen poligona s čolnov. Ko se poligon polaga z dveh čolnov, sta 
čolna med seboj zvezana z vrvjo, dolžine enaki širini jackstayev. 
Upravljanje s čolni med polaganjem poligona zahteva veliko 
prakse, kakor tudi samo polaganje poligona v vodo. 

PROTIMINSKI POTAPLJAČI SV

Slika 3 prikazuje 300 m dolg »jackstay«.  

Slika 4 prikazuje polaganje 300 m dolgega »jackstay-a«.
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2. Priprava NUS-a za dvig in dvig z morskega dna – s podatki o 
NUS-u, pridobljenimi pri preiskavi morskega dna, se lahko določi 
točno lokacijo NUS-a, izračuna maso eksploziva v NUS-u in 
določi varnostne rajone ter s pomočjo literature izvede popolna 
identifikacija NUS-a. 

Slika 5 prikazuje potapljača med identifikacijo minometne mine 
(mortar), ki je s sprednjim delom zarita v morsko dno.

Slika 6 prikazuje potapljača med identifikacijo na dnu ležeče mine.

NUS, ki so ga potapljači našli na urjenju, ni bilo mogoče uničiti 
na mestu najdbe, zato ga je bilo potrebno premakniti na točno 
določeno točko, kjer je bilo dovoljeno podvodno deminiranje. 
Da bi lahko NUS premaknili na mesto uničenja, ga je najprej 
potrebno pripraviti za dvig z morskega dna. Potapljači so imeli 
priložnost vaditi pripravo različnih sidrnih in na dnu ležečih 
min, bomb in projektilov. Potapljaški par na NUS najprej po 
določenem postopku zaveže vrv. Pri tem je potrebno paziti, da 
se NUS ne premika. Nato se na vrv pritrdi podvodno padalo in 
se ga poveže s cevjo za dovajanje zraka.

Slika 7 prikazuje pripravo sidrne mine za dvig. Potapljača z vrvjo 
»pleteta« mrežo okoli mine. Nato bosta na vrv pritrdila podvodno 
padalo.

 

Slika 8 prikazuje prirjevanje podvodnega padala na spleteno mrežo 
iz vrvi. V padalo je speljana cev, preko katere se bo tlačil zrak, ki bo 
dvignil mino  na gladino.

Po opravljenem delu se potapljača vrneta na površino. Dvig 
NUS-a se izvaja iz čolna z varnostne razdalje. Po cevi, ki vodi 
iz čolna do podvodnega padala, se spušča zrak. Ko je v padalu 
dovolj zraka, se le-ta začne dvigati ter s seboj potegne navezan 
NUS na površino. 
Ker dvig NUS-a v bistvu pomeni premik s prvotne lege, lahko 
pride do nenamerne detonacije, zato se ta postopek izvaja z var-
nostne razdalje. Vodja skupine mora poskrbeti, da vsi udeleženci 
spoštujejo varnostne rajone, paziti mora na morski promet ter na 
morebitno prisotnost kopalcev ali potapljačev v bližini.

3. Vleka NUS-a na mesto uničenja potem, ko je NUS na površini, 
ga je potrebno odvleči na mesto uničenja. Vleka NUS-a se izvaja 
s pomočjo »kamele«  (poseben zaprt napihljiv balon). Pred vleko 
je potrebno preklopiti sistem vrvi in zračne dotočne cevi, ki so 
navezani na NUS in padalo, na »kamelo«. Hkrati se na NUS zveže 
označevalna boja z vrvjo, ki je 1,5 krat daljša od maksimalne 
globine. Namenjena je za označevanje NUS v primeru, da se med 
vleko sname ali strga s kamele in potone na morsko dno. 

Slika 9 
prikazuje 
potapljača
med 
preklap-
ljanjem 
(transferjem)
 NUS-a s 
podvodnega 
padala na
 »kamelo«. 
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Ko je ta postopek opravljen, visi NUS na kameli, padalo pa se 
sprazni in vzame na čoln. Nato se začne vleka »kamele« na točko 
uničenja. Pri tem je potrebno strogo upoštevati varnostne razdalje 
med NUS-om in čolni. Navadno opravlja vleko en čoln, drug čoln 
pa zagotavlja, da v varnostni rajon ne bi zaplulo kakšno drugo 
plovilo oz. da se ne bi v rajonu nahajali plavalci, potapljači idr.
Vleka NUS-a lahko postane težavna v slabih vremenskih pogojih. 
V taki situaciji je potreben dober voznik čolna in posadka na 
čolnu, ki upravlja z vrvmi za vleko NUS-a.

4. Uničenje NUS-a na mestu uničenja – mesto uničenja je v bistvu 
morski poligon, kjer je dovoljeno izvajati podvodne detonacije. 
Pred uničenjem je potrebno preveriti, da skupna masa eksploziva 
v NUS-u in eksploziva, s katerim se izvede detonacija, ne presega 
dovoljene mase eksploziva za določen poligon (enak postopek 
velja za poligone na kopnem).
Na točko, kjer se bo izvajalo uničenje NUS-a, se postavi boja z 
vrvjo in utežjo, na katero bo zvezana »kamela« z NUS-om. Ko 
čoln privleče »kamelo« mimo boje, jo posadka zaveže nanjo. 
S tem je zagotovljeno, da »kamele« z nevarnim tovorom ne 
bi odneslo (zelo pomembno v slabih vremenskih razmerah in 
močnem toku). 
Nato v vodo vstopi potapljaški par, ki je že prej na čolnu pri-
pravil eksploziv in detonatorje. Prvi potapljač nastavi in pritrdi 
eksploziv na NUS, medtem ko drugi pripravi detonatorje in jih 
spoji s kablom, ki mu ga spuščajo s čolna. Ko je eksploziv pri-
trjen na NUS, drugi potapljač vstavi detonatorje vanj in pazi, da 
med električnimi spoji ni kratkega stika. Nato se par dvigne na 
površino. Med dvigom je potrebno paziti, da potapljač s plavutjo 
ne zapne za kabel in ne izvleče detonatorjev z ležišča. 

Slika 10: Potapljač v ospredju pritrjuje eksploziv na NUS, medtem 
njegov partner pripravlja električne detonatorje.

Odgovorna oseba na čolnu preko VHF radijske postaje opozori, 
da se bo na določeni točki izvajalo uničevanje NUS-a. Nato se 
preveri električni tokokrog in varnostna razdalja med NUS-om 
in čolnom. Pred samo detonacijo odgovorna oseba preko VHF 
postaje izvede 10 sekundno odštevanje. Sledi detonacija in 
uničenje NUS-a.
Po uspešni detonaciji se preverijo rezultati in se poberejo »kame-
la«, električni kabel ter ostanki vrvi. 
Zgoraj omenjene postopke je slovenska ekipa vadila in izpo-
polnjevala prve tri tedne urjenja. Zadnji teden je bil namenjen 
verifikaciji skupine s strani francoske mornarice. Cilj verifikacije 

ji bil preveriti skupino za samostojno opravljanje EOD nalog. V 
ta namen je bil s francoske strani izdelan realističen scenarij, ki 
je zajemal preiskavo akvatorija, označitev vseh NUS-ov, najdenih 
v akvatoriju, in njihovo uničenje. Za izvedbo naloge so bili na 
razpolago 4 dnevi.
Po sprejemu naloge je poveljnik skupine pripravil načrt izvedbe 
naloge, izveden je bil predhodni potop, kjer so se pridobile infor-
macije o vidljivosti, tipu morskega dna, ugrezu, poraslosti dna ter 
globini akvatorija. Na koncu prvega dne je bil izveden »brifing« 
skupine in vseh ocenjevalcev in opazovalcev. Na pripravi je bil 
podan vadbeni akvatorij (cca 25.000 m2), načrt izvedbe celotne 
naloge, urnik ter kadrovske in logistične zahteve. Naslednji dan 
sta bila izvedena dva potopa, na katerih se je izvajala linijska 
preiskava in označevanje NUS-ov. Skupina je v drugem dnevu 
pregledala cca 85 % površine akvatorija in našla ter označila 4 
NUS-e. Na koncu je bila opravljena analiza dela ter vrisovanje 
dejansko pregledane površine akvatorija v računalniški program. 
Tretji dan je bil pregledan še zadnji del akvatorija in je bila opra-
vljena podrobna identifikacija najdenih NUS-ov. Zadnji dan je bil 
namenjen uničevanju najdenih NUS-ov. Izvedena je bila ponovna 
lokacija NUS-ov, dvig, transport na mesto uničenja in uničenje z 
detonacijo. S tem je bila naloga skupine uspešno opravljena.

Na analizi celotne naloge so francoski kolegi priznali, da so z 
delom slovenskih protiminskih potapljačev zelo zadovoljni in da 
so enakovredni francoskim. Verifikacija skupine je bila uspešno 
zaključena.

Slika 11 prikazuje podvodno detonacijo NUS-a
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Odločitev, da to leto ne smemo zamuditi 
velikonočnega potopa, ki ga organizira DPD 
Rak iz Rakeka, se je še bolj utrdila po tem, ko 
smo slišali napoved vremenoslovcev. In res, 
sonce nas je spremljalo že od Nove Gorice. 
Lahko si predstavljate naše navdušenje, ko smo 
zavili z avtoceste pri Uncu in se je izkazalo, da 
Cerkničani poleg sonca premorejo tudi dobrih 10 
cm snega. Sneg in sonce pa je kombinacija, ki je 
postala redka tudi za tiste severneje od nas.  
DPD Rak je rezerviral parkirišče pri vasi Dolenje 
Jezero. Del parkirišča so zasedle klopi in mize, 

na katerih ni manjkalo velikonočnih dobrot. Točno po urniku nas je počastil 
s svojim obiskom tudi lokalni župnik. Sledila je priložnostna maša, kjer nam 
je položena na dušo predvsem lastna skrb za varnost, in blagoslov potapljaške 
opreme.
Okrog poldneva smo se polni toplih besed odpravili proti mrzli vodi 
Cerkniškega jezera. Cerkniško jezero je nastalo kot čudovita igra narave. 
Čeprav o njegovi veličini lahko govorimo samo teoretično, se lahko ponaša 
kot največje jezero v Sloveniji - dolgo 10,5 km in široko 5 km. V požiralniku, 
kjer smo se mi potapljali (Rešeto), je bila maksimalna globina skoraj 12 m. 
Cerkniško jezero se napolni spomladi, ko se tali sneg, ali v času jesenskega 
deževje. Presiha maja ali junija, včasih pa tudi pozimi. Tokrat smo imeli srečo 
in se je pred nami bohotilo jezero v vsej svoji velikosti.
Glede na deževje prejšnjih dni me je presenetila relativno dobra vidljivost 
(4 - 6 m). Hitro smo dosegli strugo in globino 7 metrov. Prvi postanek je bil 
pri naravnemu mostičku na 7 - 8 m globine, pod katerim se nahaja tudi prvi 
požiralnik. V tej globini sta se lapor in mulj umaknil skalam. Pravijo, da je 
jezero polno rdečeperk, ostrižev, krapov, tudi ščuke se najde. Pozneje smo od 
domačinov izvedeli, da se ribe zadržujejo za bližnjo umetno pregrado. Potop 
smo nadaljevali po strugi od večjega požiralnika. Vmes smo opazili par manjših 
lukenj, mlajših požiralnikov. Prednost jezerskega potapljanja je v tem, da ni 
toka. Bilo pa je videti, kako požiralniki sesajo mulj, ki smo ga hočeš-nočeš 
dvigovali s svojimi plavutkami.   
Po 25 minutah potopa me je že pošteno zeblo v prste. Sonce je še zmeraj sijalo 
nad jezerom. Ampak do osmih metrov pod površjem, so se še njegovi žarki 
stežka prebijali. Računalnik je kazal temperaturo 40 C. Še malo sprehoda po 
travniku, ki se zdaj nahaja na šestih metrih pod vodno gladino. Da je nedolgo 
tega nekdo dejansko hodil tukaj, dokazujejo odtisi stopinj v travi. 
Po napovedanem urniku nas je čakala še multimedijska predstavitev 
Cerkniškega jezera v muzeju Jezerski hram in druženje v lovski koči v bližnjem 
Rakovem Škocjanu. Navdušila nas je ideja o uvedbi nove specialitete “potapljač 
- kuhar”, ki jo je imetnik ponosno razkazoval na ličnem predpasniku. Ne brez 
razloga: pod improvizirano peko se je savnala velika grdobina (morska žaba), 
na pladnjih pa so nas že čakale ocvrte dobrote. 
Ko smo zapuščali prijazne domačine, je padla obljuba: Vidimo se naslednje 
leto. Zakaj pa ne prej? ... Res, zakaj pa ne? ...

Velikonočni potop - 2008
Melita Bubek
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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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