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OB ZAKLJUČKU REDAKCIJE / KAZALO

Našim reševalcem!

Po zaključeni reševalni akciji ob tragični nesreči na gradbišču hidroelektrarne 
Blanca se vsem reševalcem Podvodne reševalne službe Slovenije v imenu 
Slovenske potapljaške zveze in v svojem imenu iskreno zahvaljujem za 

požrtvovalnost pri reševanju. 

Skupaj z drugimi reševalci ste opravili plemenito delo.

                                   dr. Mitja Slavinec
             predsednik SPZ

dr. Mitja Slavinec
             predsednik SPZ
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Drage kolegice, spoštovani kolegi!

Eden najbolj množičnih potapljaških dogodkov slovenskih potapljačev je že nekaj let prav gotovo 
prvomajsko potapljanje na Braču. Klubski organizatorji si zaslužijo svojevrstno pohvalo, saj 
mnogim omogočijo lepe potope po ugodni ceni, večini tudi uvod v potapljaško sezono, ob tem pa 
seveda zagotavljajo prijetno druženje in nova poznanstva. Do sedaj je šlo tudi brez potapljaških 
incidentov, kar se je žal letos prekinilo. Na srečo brez tragičnih posledic. Potapljač je po rela-
tivno nezahtevnem in teoretično varno izpeljanem potopu na površini začutil mravljince, na 
kar so organizatorji pravilno reagirali in mu dali dihati kisik. Ko je izpraznil prvo jeklenko, 
se je stanje izboljšalo in kisikovo terapijo so prekinili, žal tudi zaradi suma, da so simptomi 
bili povezani z nekaterimi predhodnimi nepotapljaškimi težavami, ki jih je potapljač imel. In 
tukaj je mesto, da ponovno poudarimo eno osnovnih pravil prve pomoči pri potapljanju: 
NE UGIBAJ DIAGNOZE, AMPAK PONESREČENCA ČIM PREJ SPRAVI V BOLNICO.
Stanje se je kljub ponovnemu dihanju kisika le še slabšalo in tudi več terapijam v splitski 
komori so morale slediti še dodatne pri prof. dr. Igorju Mekjaviču v Ljubljani. Bilo bi preveč 
špekulativno ugibati nadaljnji razplet, če bi potapljača takoj peljali v komoro, prav gotovo pa 
ne bi bilo slabše. 
Potop ni bil dekompresijski, tudi potapljaški partner ga je zaključil brez posebnosti, pa je do 
dekompresijske bolezni vseeno prišlo. Še en dokaz, da možnosti nastanka dekompresijske 
bolezni po nobenem potopu ne smemo v celoti izločiti. 
Dogodek je ravno sovpadal z dogovori, ki smo jih pri Slovenski potapljaški zvezi imeli z dr. 
Mekjavičem, glede zagotavljanja organiziranega dežurstva operaterja na komori. To nas je 
še toliko bolj prepričalo in hkrati dodatno vzpodbudilo, da bomo v SPZ-ju organizirali tečaj 
za operaterje dekompresijske komore in povabili prostovoljce v dežurno službo znotraj naših 
komisij. 
Želimo si, da bo to še en dodaten košček v mozaiku, ki ga Slovenska potapljaška zveza zlaga 

v skrbi za varno potapljanje.

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

V prejšnji številki smo najavili preizkus programske nadgradnje 
Uwatec Galileo PDIS, ki bo po navedbah proizvajalca pri izračunu 
upoštevala vmesne (globinske) postanke v  potapljačevem profilu. 
Ali je snovalcem pri Uwatecu to uspelo, lahko preberete v nadalje-
vanju tega članka.

Za lažje razumevanje primerjalnega testa bom uvodoma navedel 
nekaj dejstev, ki so plod raziskovanj v zadnjih desetih letih na 
področju dekompresijskih modelov in globokih postankov.

Zakaj vmesni (globoki) postanki?
Skoraj ni potapljača med nami, ki po potopu ni občutil utruje-
nosti ali zaspanosti po uspešno opravljenem potopu. Tudi globlji 
potopi s krajšim časom na globini povzročajo podobne simpto-
me. Klasični dekompresijski modeli nam pri takšnih potopih 
narekujejo prvi postanek bistveno plitveje kot je bila globina 
samega potopa. Potapljači, nezadovoljni s klasičnim režimom, so 
pričeli dodajati vmesne postanke in opazili drastično zmanjšanje 
zgoraj naštetih simptomov po potopu. Kot posledica tega se je 
porajalo vprašanje, kako globok mora biti prvi vmesni postanek 
in kako ga izvajati.

Najprej obnovitev klasične metode izračuna
Pri teoretičnem delu dekompresijskega modela je potrebno ve-
dno najti ravnotežje med zadostno dekompresijo (brez znakov 
dekompresijske bolezni) in ekonomično dekompresijo (minimal-
na možna dekompresija, pri kateri še ni znakov dekompresijske 
bolezni). Konvencionalni dekompresijski modeli, ki sta jih 
razvila Robert D. Workman in Albert A. Bühlmann, strmijo k 
temu, da potapljaču dovolijo dvig do najmanjše možne globine 
“ceiling”, ki temelji na omejitvi maksimalne vrednosti (M-vred-
nost) za določeno hipotetično “tkivo”. Ekonomičnost takšnega 

modela je v tem, da se pri dvigu na najmanjšo možno globino 
hitra tkiva ne polnijo več z inertnimi plini, počasna tkiva pa se 
polnijo le minimalno. V praksi se je potapljače učilo, da čimprej 
zapustijo globino in se dvignejo do prve dekompresijske obveze 
s predpisano hitrostjo dviga. Za tipičen potop, kjer je globina 
relativno velika, čas na globini pa kratek, nam model določi prvi 
dekompresijski postanek na relativno nizki globini. Hitra tkiva 
so praktično skoraj zasičena s plini, počasna pa le delno. Torej 
nam bodo hitra tkiva narekovala dekompresijski profil, ker so 
le-ta bližja M-vrednosti kot pa počasna tkiva. Prvi dekompresijski 
postanek nam narekujejo tista tkiva, katerih zasičenost z inert-
nimi plini prva dosežejo M-vrednost. Na papirju se to odlično 
bere, vendar v praksi po uspešno opravljenem potopu pogosto 
nastopijo zgoraj omenjeni simptomi.

Prednosti vmesnih postankov
Najboljša terapija za preprečevanje nastanka dekompresijske 
bolezni je vsekakor izvajanje pravilnega dekompresijskega profila. 
Podrobna analiza dekompresijskega modela nam razkrije, da 
vmesni postanki zmanjšajo oziroma preprečijo previsok naklon 
tlačne premice (Gradient factor). S poznavanjem tega dejstva in 
spreminjanjem naklona tlačne premice ter dodajanjem globokih 
postankov se lahko gibljemo v dekompresijskem področju od 
najvišje dekompresijske meje do najglobljega možnega dekom-
presijskega postanka. 
Na začetku so empirična opazovanja potapljačev privedla do 
dodajanja globokih postankov po lastnem občutku, brez prave 
strokovne ter fizikalne razlage takšnega dekompresijskega mode-
la. Tovrstno dodajanje globokih postankov je velikokrat privedlo 
do tega, da so bili postanki opravljeni pregloboko ali pa so bili 
časovno nepravilni. Poleg tega se tkiva na globokih postankih še 
vedno polnijo s plini in s tem se podaljšuje skupen dušikov čas, 
kar je potrebno upoštevati pri plitvejših postankih.
Teorijo vmesnih postankov je prvi omenil potapljač in morski 
biolog Richar L. Pyle. Iz njegove teorije je razvidno, da metoda 
pripomore k zmanjševanju pretiranega naraščanja naklona 
tlačne premice v primerjavi s standardnimi izračunanimi profili, 
vendar ni univerzalna za različne tipe potopov (različni časi in 
globine). 
Po nekaj letih neuspešnega eksperimentiranja se je skupina 
WKPP (Woodville Karst Plain Project) lotila sistematične rešitve 
problema. Opravili so na tisoče različnih potopov in s primerjalno 
metodo nakazali na rešitev. Uporabljali so Dopplerjev ultrazvočni 
merilec, ki je pokazal prisotnost mikromehurčkov v krvnem 
obtoku med potopi in po njih. Mehurčki so bili prisotni tudi pri 
potopih, kjer ni bilo znakov dekompresijske bolezni. Z drugimi 
besedami, potapljaču ni potrebno preseči M-vrednosti, da se v 
njegovem telesu pričnejo ustvarjati mehurčki. 
Velike in hitre spremembe naklona tlačne premice (Gradient 
Factor) v dekompresijskih profilih pripomorejo k nastanku 
mehurčkov, ki vodijo v nastanek milejših znakov dekompresijske 
bolezni ali do le-te. Seveda je rešitev problema zmanjšanje ma-
gnitude naklona dekompresijske premice ali, po domače, uvedba 
novih vmesnih postankov na globini. S tem prijemom zmanjšamo 

Scubapro/Uwatec Galileo SOL PDIS 1.4 
- programska nadgradnja

Prikaz PDIS vmesnih postankov

Peter Lombar
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prehitro naraščanje naklona tlačne premice (GF) in možnost 
nastanka mehurčkov.

Scubapro/Uwatec PDIS 1.4 
(Profile-Dependent Intermediate Stops)
Za potrebe preizkusa nadgradnje PDIS 1.4 smo uprizorili dva 
potopa pod istimi pogoji, prvič z vključeno funkcijo PDIS, drugič 

brez, in rezultate primerjali z našim izračunom, ki temelji na 
priporočilih skupine WKPP. Zaradi lažje primerjave smo tudi to-
krat uporabili visokotlačno komoro v SDN-ovem laboratoriju.
Za osnovo smo uporabili potop iz prejšnjega članka, torej potop 
na globino 51 m za 20 minut. Prvo spremembo smo zaznali 
v 12 minuti potopa, ko nam je Galileo predlagal prvi vmesni 
postanek na 15 metrih in ga do konca časa na globini še neko-
liko »poglobil« na 23 metrov. Sprva je kazalo, da PDIS samo 
prepolovi dejansko globino in uporablja Pylevo metodo, vendar 
nas je ob dvigu pričel zadrževati na različnih globinah, ki so 
nakazovale na nekaj bolj temeljitega. Algoritem je poslovna skri-
vnost, ki ga razvojni strokovnjaki pri podjetju Scubapro/Uwatec 
skrbno čuvajo. Prikaz PDIS podatkov je informativne narave, 
ki potapljača ne omejuje ali opozarja. PDIS le predlaga dvig z 

uporabo vmesnih postankov, ki jih je vključil poleg klasičnega 
izračuna dekompresijske obveznosti. 
Krivuljo dviga lahko spremljate na diagramu št.1, kjer je jasno 
razvidno, za kakšen naklon gre. Siva barva označuje Galileo SOL 
z izključeno funkcijo PDIS, rdeča z vključeno, zelena barva pa 
označuje naš izračun. V simulacijo potopa smo vključili dodat-
ne varnostne postanke in podaljšali skupni dekompresijski čas. 
Izračun je predvsem informativne narave, saj nam omogoča lažji 
in nazorni prikaz uporabe koristnih globokih postankov.
Globina in čas na preizkusu sta povsem nerealna, saj je skrajna 
meja rekreativnega potapljanja 40 m. Pri pravem potopu bi 
seveda stisnjen zrak nadomestili z zmesjo, obogateno s helijem 
21/35 in dekompresijsko mešanico EANx 50, vendar bi s tem 
težje naredili realno primerjavo, saj Galileo SOL v osnovi še ne 
podpira Trimix zmesi. 
Splošna ocena nadgradnje je v osnovi pozitivna, saj je korak 
naprej in potapljaču nudi koristne informacije. Morda smo 
preizkuševalci pričakovali več, vendar smo se na koncu enotno 
strinjali, da namen ni v krajšanju dekompresijskega režima, 
temveč v povečanju varnosti, saj z uporabo globokih postankov 

potapljač del dekompresijske obveznosti opravi že na globini in s 
tem ne tvega zapletov v plitvejšem delu potopa. Razlika v praksi 
je evidentna, saj smo pred preizkusom opravili nešteto podobnih 
potopov in se prepričali v koristnost globokih postankov.

Svetla stran nadgradnje je, da bo programska oprema zaneslji-
vo doživela še kakšno revizijo in jo s tem približala dejanskim 
potrebam uporabnikov.

Hvalimo:
- brezplačna nadgradnja
- enostavna instalacija s priloženim programskim paketom
-možnost programske nadgradnje v prihodnosti

Grajamo:
- ni možna nastavitev prvega globokega postanka
- ne omogoča nikakršnih nastavitev PDIS (samo ON/OFF 

funkcija)
- ni Trimix podpore

Merilna visokotlačna komora

Primerjava režima vmesnih postankov

Analiza dekompresijskih režimov – Decoplanner (GUE)
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  Marko Hlebec

Rekreativno potapljanje je varno, vendar se 
tudi tu dogajajo nesreče. Kljub temu da vsak 
potop načrtujemo in s tem skušamo izločiti 
čim več dejavnikov, ki bi lahko privedli do 
potapljaške nesreče, se le-te lahko pripetijo. 
Prav je, da za primer potapljaške nesreče 
pripravimo tudi načrt, po katerem se bomo 
ravnali. Namen načrta v primeru nesreče 
je, da si pred potopom pripravimo ustrezne 
informacije o kraju potopa, o tem, kje lahko 
poiščemo ustrezno pomoč oziroma nasvet in 
kako postopamo. 

Pri pripravi načrta v primeru potapljaške 
nesreče si vnaprej pripravimo naslednje 
podatke:

Opišemo kraj potopa. Kraj potopa • 
mora vodja potopa dobro poznati ozi-
roma zbrati vse potrebne informacije o 
lokalnih značilnostih kraja potopa.
Določimo vodjo potopa (običajno je • 
vodja potopa določen z načrtom po-
topa). Vodja potopa je odgovoren za 
vodenje akcije v primeru reševanja.
Na kraju potopa zberemo oziroma • 
pripravimo informacije o možnih 
nevarnostih na samem kraju potopa. 
Taka nevarnost je lahko že sam dostop 
do vode (skalnat dostop, spolzka tla 
itd.), močni tokovi, slaba vidljivost, 
nizka temperatura vode in tako naprej. 
O možnih nevarnostih pred potopom 
obvestimo vse udeležence potopa.

Določimo vodjo reševalne • 
akcije, vodjo nudenja prve 
pomoči, določimo, kdo bo 
poklical ustrezno pomoč, kdo 
bo priskrbel komplet za nu-
denje prve pomoči s kisikom, 
določimo ekipo, ki bo iskala 
pogrešanega, in tako naprej (se-
veda če nam to dopušča število 
udeležencev in njihovo znanje, 
sicer to primerno prilagodimo). 
Pri tem je pomembno, da 
vsakemu, ki smo mu določili 
določeno vlogo, določimo 
namestnika.
Zberemo vse nujno potrebne • 
telefonske številke in loka-
cije ustanov v bližini kraja 
potopa, kjer lahko poiščemo 
potrebno pomoč v primeru 
potapljaške nesreče. Tako 
zberemo podatke o najbližji 
zdravstveni reševalni postaji 
za nudenje nujne medicinske 
pomoči (klic v sili), o najbližji 

bolnišnici, barokomori, pristaniški 
kapitaniji, kot tudi o DAN centrali ozi-
roma lokalni DAN telefonski številki. 
Zelo pomembno je, da si pridobimo 
informacije o delovnem času baroko-
mor. Nekatere barokomore namreč ne 
delujejo 24 ur na dan.
Priporočljivo je izbrati ustrezen prostor, • 
ki je varen in ustrezen za nudenje prve 
pomoči ponesrečenemu potapljaču 
na kraju potopa. Tak kraj naj bo suh, 
v zavetju, po možnosti pod streho in v 
senci. Podlaga naj bo ravna.
Pozanimamo se in zabeležimo, kje • 
je najbližji komplet za nudenje prve 
pomoči s kisikom, komplet za nudenje 
prve pomoči in najbližji telefon. Prav 
tako je pomemben podatek, kje so 
shranjeni ključi od avtomobila, če ne 
bi bilo drugega ustreznega prevoza za 
ponesrečenega potapljača.
Zapišemo tudi točno lokacijo kraja • 
potapljanja. Opišemo možen dostop 
do kraja, vse značilnosti, ki bi lahko 
pomagale reševalcem, da nas čim lažje 
dobijo. Te informacije posredujemo 
operaterju, ko kličemo na telefonsko 
številko 112 ali drugo ustrezno telefon-
sko številko.
Zberemo tudi vse druge podatke, za • 
katere menimo, da bi bili pomembni v 
primeru potapljaške nesreče. 

Ko naletimo na potapljaško nesrečo, mora-
mo najprej poskrbeti za lastno varnost, var-

nost prizadetega potapljača in varnost opa-
zovalcev. Kraj nesreče si moramo natančno 
ogledati in izločiti vse možne nevarnosti, 
ki bi nas in druge lahko ogrozile med 
reševanjem in nudenjem prve pomoči. Kraj 
je potrebno ustrezno zavarovati. Ko smo 
kraj primerno zavarovali pred morebitnimi 
nevarnostmi, moramo čimbolj natančno 
ugotoviti, kaj se je pripetilo. Takoj zatem 
razdelimo naloge posameznikom. Ko smo 
ugotovili, kaj se je zgodilo, kakšno pomoč 
potrebujemo, kakšne so poškodbe in tako 
naprej, pokličemo nujno medicinsko pomoč 
oziroma ustrezno pomoč na telefonsko 
številko 112 ali drugo ustrezno telefonsko 
številko. Pri obveščanju je zelo pomembno, 
da posredujemo operaterju čimbolj jasne, 
natančne in popolne informacije. Seveda je 
nadalje potrebno pravilno in varno pristopiti 
k reševanju nastale situacije (reševanje iz 
vode, oživljanje, iskanje, nudenje druge 
pomoči itd.). Če ne gre drugače, bomo v 
skrajnih primerih morali organizirati tudi 
transport do ustrezne ustanove, kjer nam 
bodo pomagali. Transport prizadetega 
potapljača je najbolje prepustiti ekipi nuj-
ne medicinske pomoči oziroma drugim 
reševalcem, se pravi, da pomoč počakamo 
na kraju nesreče. 
Potapljaško nesrečo bomo preprečili tudi 
s posameznimi postopki pred samim 
potopom in če se ne bomo potapljali, ko 
za to nismo pripravljeni. Prav in nujno 
je, da se ne potapljamo, če nismo spočiti, 
če smo dehidrirani, nismo na potapljanje 
ustrezno psihofizično pripravljeni, če ni-
smo sproščeni, si potapljanja ne želimo ter 
nimamo ustreznega znanja in izkušenj za 
načrtovan potop. Vsak potop je potrebno 
ustrezno načrtovati. Načrta potopa se 
moramo brezpogojno držati. Pred vsakim 
potopom preverimo potapljaško opremo 
in količino razpoložljive dihalne mešanice. 
Pomembno je tudi, da pred potopom s 
sopotapljači ponovimo pravila potapljanja, 
potapljaške znake, postopek, če se pod 
vodo izgubimo, če ostanemo brez zraka, 
če imamo težave z opremo, če se pod vodo 
slabo počutimo itd.  
Ko pride do potapljaške nesreče, je potreb-
no aktivirati načrt v primeru nesreče in od 
ponesrečenega potapljača zbrati podatke, 
ki bodo ustrezna informacija za nadaljnje 
zdravljenje oziroma obveščanje. 

Zbrali bomo naslednje podatke:
Potapljačevo ime in priimek.1. 
Datum rojstva prizadetega potapljača.2. 
Naslov bivališča prizadetega potapljača.3. 

Načrt 
v primeru
potapljaške
nesreče
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Koga od potapljačevih bližnjih obvesti-4. 
mo v primeru potapljaške nesreče in na 
katero telefonsko številko.
Težave, ki jih navaja potapljač (bolečine, 5. 
slabost,…).
Pomembne zdravstvene podatke o 6. 
potapljaču (jemanje določenih zdravil, 
alergije, predhodne poškodbe oziroma 
obolenja,..).
Zabeležimo uro nesreče, izstopa iz 7. 
vode, pojava simptomov in znakov 
obolenj oziroma poškodb.
Podatke o opravljenih potopih pred 8. 
potapljaško nesrečo. Zberemo po-
datke o globini potopa ali potopov, 
čas potopa ali posameznih potopov, 
površinski interval med posameznimi 
potopi, uro vstopa v vodo, kakšno 
plinsko mešanico je dihal ponesrečeni 
potapljač, dekompresijske postanke.
Zabeležimo, kakšen je bil dvig. Ali je bil 9. 
dvig prehiter, normalen ali je potapljač 
izpustil dekompresijski postanek.
Zabeležimo ali smo prizadetemu 10. 
potapljaču dali dihati 100 % kisik, 
zabeležimo uro začetka in zaključka 
dihanja kisika.

Zabeležimo ali smo prizadetemu 11. 
potapljaču dali piti vodo in koliko je 
popil. 

Če prizadeti potapljač zmore, mu v časovnih 
intervalih naredimo hitri nevrološki pregled. 
Rezultate pregleda skrbno zapišemo. Po 
prihodu nujne medicinske pomoči preda-
mo osebju vse podatke, ki smo jih zbrali o 
stanju prizadetega potapljača, in potapljaški 
računalnik. Ponesrečenega potapljača tudi 
spremljamo, tako da lahko medicinskemu 
osebju posredujemo še dodatne informa-
cije. Za uspešno izvedbo načrta v primeru 
potapljaške nesreče je zelo pomembno, 
da so z načrtom seznanjeni vsi udeleženci 
potopa.
Priporočljivo je, da imamo že pripravljen 
obrazec načrta v primeru nesreče, v katere-
ga bomo zapisali vse potrebne informacije. 
Tovrsten obrazec, ki ga uporabljamo v 
Potapljaškem klubu Mehurček, si lahko pre-
nesete s spletne strani www.mehurcek.com. 
Z načrtom v primeru potapljaške nesreče 
mogoče ne bomo preprečili potapljaške 
nesreče, bomo pa prav gotovo lažje in 
uspešneje rešili situacijo, v kateri se bomo 
morda znašli ob morebitni potapljaški 

nesreči. Vsekakor pa je potrebno ponoviti, 
da je potrebno vsak potop skrbno načrtovati 
in napraviti vsa potrebna opravila, da bomo 
izločili čimveč dejavnikov, ki bi lahko prive-
dli do potapljaške nesreče.

V številki 36 revije Potapljač sem nekaj napisal o novi športni 
CCR napravi proizvajalca Cis Lunar Poseidon MkVI Discovery. 
Marsikdo ne ve, kako takšna naprava sploh deluje. Navzven so si 
tako ali tako vse podobne. Vzel sem si kar nekaj časa in poskušal 
po najboljših močeh prevesti originalni dokument. Upam, da mi 
je to vsaj približno uspelo in da bo delovanje MkVI Discovery 
naprave, večini bralcev bolj jasna.
Moram poudariti, da so spodaj opisani sistemi patentirani s strani 
proizvajalca Poseidon Diving Systems AB in so uporabljeni samo 
na CCR aparatu MkVI Discovery. Izboljšane verzije sistemov 
(tudi patentirane) lahko verjetno kmalu pričakujemo pri ekspe-
dicijskem modelu, ki bo namenjen samo tehničnim potapljačem 
oziroma potapljačem, ki se potapljajo v okoljih, kjer ni možen 
direktni dvig na površino (sem prištevamo tudi dekompresijske 
potope). Ta model bo tudi pravi naslednik legendarnega Cis 
Lunar MkV, ki ga tehnični potapljači vsega sveta nestrpno 
pričakujejo in bo zagotovo spet sedel na predhodnikov prestol.
Potapljaški aparati na zaprti krog (CCUBA closed cycle unde-
rwater breathing apparatus), znani tudi kot CCR (closed circuit 
rebreathers), nudijo več prednosti pred navadnimi aparati na 
odprti krog (SCUBA). Naprimer omejitev hrupa, zaradi delo-
vanja brez mehurjev, izjemno visok izkoristek izrabe dihalnih 
plinov in najustreznejšo sestavo dihalne mešanice. Vse naštete 
prednosti izhajajo iz dejstva, da se izdihani dihalni plin reciklira, 
očisti ogljikovega dioksida, obogati s kisikom in vrne potapljaču 
za ponoven vdih. Zmanjšanje hrupa mehurjev in povečana 
učinkovitost dihalnega plina v CCR napravi sta rezultat temeljne-

Zakaj sta dva senzorja za kisik lahko boljša od treh - 1.DEL
ga delovanja recikliranja dihalnega plina. Najugodnejša mešanica 
dihalnih plinov izhaja iz dejstva, da sistem za nadziranje kisika 
v CCR napravi skrbi za konstantni delni (parcialni) tlak kisika 
(v nasprotju s konstantnim deležem kisika pri konvencionalni 
SCUBA opremi na odprti krog).
Parcialni tlak plina dobimo tako, da pomnožimo delež plina z 
okoliškim tlakom. Ko se potapljač spušča, se globina povečuje in 
povečuje se tudi okoliški tlak. Iz tega sledi, da se za določen delež 
kisika, s povečevanjem globine povečuje tudi njegov parcialni 
tlak. Če pri parcialnem tlaku kisika prekoračimo neko mejo, 
(približno 1.4 bar) povečamo možnost za napade, ki jih povzroča 
hiperoksija (prenasičenost s kisikom) in druge znake zastrupitve 
s kisikom, ki so nevarni za potapljače. Na primer, maksimalna 
varna globina za potapljača, ki diha mešanico s 50% kisikom, 
je približno 18 metrov. Po drugi strani, nižja ko je koncentracija 
kisika, večja je koncentracija drugih plinov, kot sta na primer 
dušik ali helij. Te, ne-kisikove sestavine v dihalni mešanici vodijo 
do problemov z dekompresijsko boleznijo, ki lahko zajemajo 
simptome od bolečin v sklepih do paralize ali celo smrti. Da 
bi maksimalno podaljšali čas, ki ga lahko varno preživimo na 
željeni globini,  moramo vzdrževati ne-kisikove sestavine na 
minimumu. Kar pomeni, da moramo med potopom držati nivo 
kisika na maksimalni varni meji.Tako ima CCR aparat prednost 
pred konvencionalnim SCUBA aparatom v smislu najugodnejše 
mešanice dihalnih plinov, kot posledico dejstva, da CCR aparat 
vzdržuje maskimalni varni parcialni tlak kisika (PO2) med 
potopom na vseh globinah, in tako zmanjšuje koncentracijo 
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senzorjev za kisik tako, da so v CCR napravo vgradili tri senzorje 
za kisik. Ta praksa se je pričela z razvojem prve elektronsko nad-
zirane CCR naprave (»Electrolung«, ki jo je razvil Walter Starck) 
in so ji od takrat sledili skoraj vsi oblikovalci CCR naprav.
Uporaba treh senzorjev nudi intuitivno zdravo pamet. Če upo-
rabimo samo en senzor za kisik in le-ta zataji v smislu, da daje 
dokaj verjetno odčitavanje, potem ni logične poti da bi ugotovili 
ali je senzor zatajil. Če uporabimo dva senzorja za kisik in eden 
zataji, kontrolni sistem logično zazna, da problem obstaja (raze 
če oba senzorja zatajita na enak način), vendar ne more določiti, 
kateri senzor daje pravilne podatke in kateri ne. Pri treh senzorjih 
za kisik ima sistem logiko »glasovanja«. Pri predvidevanju, da 
lahko naenkrat zataji samo en senzor, lahko nadzorni sistem 
načrtujemo, da si tolmači drugi dve odčitavanji v prej določenih 
odstopanjih kot pravilno in tako izoliramo odčitavanje senzorja, 
ki je zatajil.
Med modernimi CCR napravami je tako pogost pristop treh 
senzorjev za nadziranje koncentracije kisika v dihalnih plinskih 
mešanicah, daleč od popolnega. Najprej moramo določiti mejne 
vrednosti, da lahko uporabimo logiko glasovanja. V kaotični 
mešanici dihalnega plina v CCR napravi je  lahko odčitavanje 
senzorja malenkostno nestabilno. Zato mu moramo dovoliti od-
stopanja od drugih dveh senzorjev za neko minimalno določeno 
vrednost, predno ga določimo, da je zatajil. Potem je tu vprašanje, 
s čim lahko izmerimo to vrednost. Na primer: naj bo osnova za 
primerjavo vrednosti potencialno zatajenega senzorja povprečna 
vrednost ostalih dveh ali pa vrednost senzorja, ki ima bližjo vred-
nost odčitavanja (senzor, ki daje srednjo vrednost od treh)?
Druga težava zanašanja na sistem treh senzorjev za kisik je dej-
stvo, da včasih zatajita dva senzorja na enak način hkrati. Pogosto 
zaradi določenega vzorca formiranja kondenza, ali zato, ker je 
uporabnik zamenjal en senzor z novim in sta druga dva na koncu 
svoje življenske dobe, ki pa na začetku potopa še dobro delujeta 
(veliko je takšnih možnosti). V takšnih primerih je odčitavanje 
nezanesljivega senzorja v bistvu edino pravilno. Takšne napake 
so posebno  nevarne zato, ker kontrolni sistem aktivno ignorira 
pravilno odčitavanje. Čeprav se zdijo takšne napake nenavadne, 
so bile večkrat dokumentirane na dejanskih potopih preko sen-
zorjev. V resnici so bili dokumentirani tudi primeri, ko so zatajili 
vsi trije senzorji hkrati na enak način. Vsi so odčitavali enako, 
vendar napačno. Drugi dokumentirani slučaji zajemajo situacije, 
ko se dva senzorja med seboj ne ujemata.
Ko enkrat določimo mejne vrednosti in osnove za primerjavo 
(algoritem glasovalne logike), je še vedno vprašanje, kako najbolje 
nastaviti sistem za nadzor kisika v primeru morebitne zatajitve 
senzorja. Če mu določimo dve skladni vrednosti in eno nezaneslji-
vo vrednost, naj kontrolni sistem enostavno popolnoma ignorira 
nezanesljivo vrednost in temelji kontrolno logiko na podlagi 
povprečja preostalih dveh senzorjev? Naj zaupa dinamičnim 
vrednostim in ignorira statične vrednosti po predpostavki, da so 
dinamične vrednosti bolj verjetno »žive«? Ali naj temelji svojo 
kontrolo na podlagi srednje vrednosti vseh treh senzorjev, za vsak 
slučaj, če ima nezanesljiv senzor kljub vsemu prav? Ali naj se 
uporabi dodatna logika tako, da se določena vrednost nastavlja 
dinamično, tako, da sta najvišja vrednost senzorja in najnižja 
vrednost senzorja, ves čas v okviru življensko varnih mej? In 
kaj naj kontrolni sistem naredi v primeru, da se dva senzorja ne 
strinjata? Naj usmeri svojo varovalno logiko bolj k hipoksiji ali 
hiperoksiji? Resnično, različnih odgovorov na vsa ta vprašanja 

ne-kisikovih sestavin. S tem podaljšuje dovoljen čas na željeni 
globini in zmanjšuje možnost nastanka dekompresijske bolezni.
Ampak ta prednost nekaj stane. Medtem, ko je dihalna mešanica 
pri konvencionalnem SCUBA aparatu določena s plinom v tlačni 
posodi, se dihalna mešanica pri CCR napravi spreminja. Ravno 
to spreminjanje dihalne mešanice predstavlja eno od glavnih pre-
dnosti CCR naprav in je lahko napaka pri kontroli kisika izjemno 
nevarna. Motnje v delovanju, ki omogočajo, da se PO2 dvigne 
previsoko, postavljajo potapljača v nevaren položaj, ko napadi, 
ki jih povzroča hiperoksija, skoraj zagotovo vodijo do utopitve. 
Napake v delovanju, ki omogočajo da pade PO2 prenizko, lahko 
vodijo do hipoksije in s tem do nenadne nezavesti in utopitve. 
Posledice so lahko hude možganske poškodbe ali smrt. Zato 
je pri načrtovanju CCR naprav najpomembnejša zanesljivost 
delovanja sistema za nadzor kisika.

Senzorji za kisik: Kritična točka
Kontrola kisika pri CCR aparatih je večinoma odvisna od elek-
tronskih senzorjev za kisik, ki merijo PO2 v dihalnem plinu. 
Večina tovrstnih senzorjev deluje na principu galvanske reakcije, 
ki proizvede napetost sorazmerno koncentraciji kisika, ki je 
izpostavljena senzorju.  Elektronski sistem upošteva signale iz 
senzorjev za kisik, da lahko kontrolira ventil, ki je povezan z za-
logo kisika. Ko senzorji za kisik zaznajo PO2 pod mejno točko, 
se ventil odpre in v dihalni plin dozira majhno količino kisika. 
Tako je zanesljivost senzorjev za kisik izjemnega pomena pri 
zagotavljanju varne dihalne plinske mešanice v CCR aparatu.
Veliko je razlogov, da senzorji za kisik, ki jih izkušeni CCR 
potapljači smatrajo za kritično točko v sistemu kontrole kisika, 
zatajijo (poskrbijo za napačno odčitavanje). Tudi sami senzorji 
za kisik lahko zatajijo zaradi iztrošenosti reaktivnih materialov 
in drugih, staranju podvrženim aktivnih elementov. Senzorji 
lahko tudi padejo iz umerjenega območja in vodijo do tega, da 
si kontrolni sistem napačno razlaga odčitane vrednosti. Ena 
najpogostejših napak povezana s senzorji za kisik vključuje 
kondenzacijo. Zaradi toplega in vlažnega izdihanega plina, ki 
pride iz potapljačevih pljuč in ga ohladi temperatura okoliške 
vode, je dihalni plin v CCR aparatu navadno prenasičen z vlago. 
Kot posledica, se v kratkem času notranje stene dihalnih poti v 
CCR aparatu navzamejo mokrih kapljic. Če ta kondenz pride v 
stik s površino na senzorju za kisik, lahko prepreči, da bi senzor 
nemoteno kontroliral dihalni plin. Pod določenimi pogoji, se 
lahko na senzorski površini (najpogosteje kovinska opna ali 
vodoodbojna membrana) naredi tanek vodni film kondenza, ki 
ujame pod seboj majhno količino plina, ki je izoliran od dihalne 
plinske mešanice. To je ena od najnevarnejših napak na senzorjih 
za kisik, ker določa napačno a vendar verjetno odčitavanje do 
elektronike in prikriva dejansko naravo napake. Če ima ujeti 
plin nižjo koncentracijo kisika kot je določena mejna točka, bo 
kontrolni sistem še naprej dovajal kisik v dihalno mešanico do 
te mere, da bo dejanski nivo PO2 dosegel kritično visoko mejo. 
Če pa ima ujeti plin višji nivo PO2 kot je določena mejna točka, 
sistem ne bo dovajal dodatnega kisika v dihalno mešanico in bo 
zaradi metabolične porabe kisika PO2 nivo padel pod hipoksično 
mejo in povzročil potapljačevo nezavest.

Trojna varnost: Tradicionalni pristop
Skoraj vsi elektronsko nadzirani CCR sistemi, ki so bili razviti 
do danes, se poskušajo zavarovati pred posledicami zatajitve 
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je tako veliko, kot je ljudi, ki so razvijali kontrolne sisteme za 
kisik pri CCR aparatih.

Aktivna validacija senzorjev (ASV- active sensor valida-
tion): Varnejši pristop
Tu bomo opisali nov pristop k sistemom za kontrolo kisika 
pri CCR aparatih. Zajema avtomatizirano aktivno testiranje 
in nadziranje senzorjev za kisik in je bolj zanesljiv kot pasivni 
kontrolni sistemi na tri senzorje, ki se običajno uporablja. Nov 
pristop temelji na možnosti nabave novih, zelo majhnih (minia-
turnih) in zanesljivih elektro ventilov za plin, mikroprocesorske 
tehnologije nadziranja in kontroliranja plinov, ter dosegljivosti 
čistega kisika in primarno ne-kisikovega plina (zraka), ki sta oba 
navadno dosegljiva na skoraj vseh CCR sistemih.Ta novi pristop 
k sistemom za kontrolo kisika ima svoje korenine v serijah Cis-
Lunar CCR aparatov in kot tak združuje več kot 20 let izkušenj 
konstruiranja, razvijanja in potapljanja z najbolj dovršenimi 
aparati, kar jih je bilo kdaj izdelanih. V sistemu Cis-Lunar MkIII 
(tretje generacije) sta bili uporabljeni dve novi rešitvi za zane-
sljivost kontrole senzorjev za kisik. Prva od dveh novosti je bila 
možnost ročnega vpiha diluentnega plina direktno na senzor za 
kisik, na katerikoli točki potopa. Ta novost je služila za dva name-
na: izpihala je kondenz, ki se je lahko nabral na senzorju in bolj 
pomembno, izpostavila je znan delež kisika na senzor za kisik. 
Če smo dodali znan okoliški tlak (globino), smo lahko preverili 
ustrezno odčitavanje senzorja za kisik na znan PO2.

Druga pomembna novost, predstavljena na aparatu Cis-Lunar 
MkIII in se je nanašala na zanesljivost senzorjev za kisik, je bil pri-
marni LCD zaslon, ki je prikazoval PO2 vrednosti do natančnosti 
0.01bar. Sami senzorji niso bili točni do te mere, ampak je prikaz 
ekstra preciznosti omogočal potapljaču, da je lahko določil prikaz 
PO2 kot statičnega ali dinamičnega. Malenkostno valovanje 
plinskih mešanic čez senzor za kisik, je povzročilo sorazmerno 
spreminjanje vrednosti na prikazu, vendar samo v primeru, če so 
bili senzorji izpostavljeni dihalnemu plinu. Po drugi strani, pa če 
je imel en (ali več) senzor tanek sloj kondenza, ki je ujel majhno 
količino plina med kondenz in senzor, se ni mogel odzvati na 
minimalno valovanje dihalnih mešanic. Namesto tega so bile 
vrednosti senzorja statične, spreminjale so se samo glede na 
globino. Tako je statično odčitavanje PO2 pri preciznosti 0.01bar 
nakazovalo na nezanesljivo vrednost senzorja.

Te novosti so bile še izboljšane in razširjene pri sistemih Cis-Lu-
nar MkIV in Cis-Lunar MkV. Povečale so potapljačevo zmožnost, 
ne samo, da je ocenil kakšne so vrednosti PO2, temveč do te 
mere, da je lahko ocenil, katerim vrednostim lahko zanesljivo 
verjame. Pri razvoju novega Cis-Lunar MkVI (»Discovery«), v 
sodelovanju s prvotnimi konstruktorji (Dr. William »Bill« Stone, 
Nigel Jones in dr. Richard Pyle) in Poseidon Diving Systems, so 
se vse te novosti izboljševale in stopnjevale do točke, pri kateri 
predstavljajo povsem nov pristop za kontrolo kisika pri CCR 
napravah: Aktivna Validacija Senzorjev (ASV- Active Sensor 
Validation).

V svoji najpreprostejši obliki, ASV nadzorni sistem obsega dva 
senzorja (eden je označen kot »Primarni« in drugi kot »Sekun-
darni«) in minimalno tri elektronsko nadzirane plinske ventile. 
Eden od teh ventilov izvaja enako osnovno nalogo kot selenoidni 
ventil, ki ga najdemo praktično v vseh CCR napravah: da osvežuje 
kisik, ki ga je potapljač metabolično porabil. V primeru Poseidon 

Cis-Lunar MkVI rebreatherja, sta prisotna dejansko dva elektron-
sko kontrolirana ventila, ki služita namenu, da omogočata večjo 
kontrolo in natančnost količine vpihanega kisika ter skrbita za 
večjo zanesljivost sistemov za dodajanje kisika.

Za razliko od vseh obstoječih ali starejših sistemov kontrole za 
kisik v CCR aparatih, pristop ASV zajema tudi dva dodatna 
elektronsko kontrolirana ventila: eden dovaja kisik direktno na 
»Primarni« senzor za kisik, drugi pa vpihuje »diluentni« plin 
(mešanica, ki vsebuje primarno ne-kisikovo, vendar sestavljeno 
mešanico plinov, ki jo lahko direktno vdihavamo pri odprtem 
krogu v režimu planiranega potopa – običajno je namenjena, da 
jo lahko dihamo na maksimalni planirani globini potopa). Za 
namen tega opisa je za diluentni plin mišljen zrak (21% kisika, 
79% dušika in majhne količine drugih plinov), vendar bi za svoj 
namen služila tudi druga mešanica plinov, ki ima znan delež 
kisika. Osnovni princip sistema za kontrolo kisika, ki je tukaj 
opisan je, da redno potrjuje odčitavanja Primarnega senzorja 
za kisik, na katerega direktno dovajamo ali kisik ali diluent 
(odvisno od globine in okoliščin) in spremlja odziv senzorja na 
potrditev točnih odčitavanj. Ta vpihovanja plinov služijo tudi za 
namen odstranjevanja kondenza, ki se lahko tvori na senzorjih 
in s tem odstranjujejo eno najpogostejših, zgoraj opisanih težav.
Namen Sekundarnega senzorja za kisik je, da kontrolira delež 
kisika v dihalnem plinu medtem, ko je Primarni senzor za kisik 
na preverjanju in tudi, da varuje pred možnimi napakami na 
sistemu za potrjevanje Primarnega senzorja, ki je natančneje 
opisan spodaj.

Sestavni elementi najosnovnejše oblike sistema ASV zajemajo:

1. Primarni senzor za kisik. Senzor za kisik je izpostavljen 
dihalnemu plinu preko majhne komore, v katero lahko 
preko elektronsko kontroliranega ventila vpihamo kisik ali 
diluent.

2. Sekundarni senzor za kisik. Je senzor za kisik, ki je izposta-
vljen dihalnemu plinu preko majhne komore, v katero ne 
moremo vpihati kisika ali diluenta, vendar je v neposredni 
bližini Primarnega senzorja za kisik.

3. Zaloga kisika. Zaloga kisika (običajna za vsak aparat na za-
prti krog) je opremljena z reducirnim ventilom, ki omogoča 
dobavo kisika pri vmesnem tlaku.

4. Zaloga diluenta. Zaloga diluentnega plina (tudi običajna 
za vsak aparat na zaprti krog) je opremljena z reducirnim 
ventilom in omogoča dobavo diluentnega plina (zraka) pri 
vmesnem tlaku.

5. Testni ventil za kisik. Elektronsko kontroliran ventil omogoča 
vpihavanje majhnih odmerjenih količin kisika direktno na 
občutljivo površino Primarnega senzorja za kisik.

6. Testni ventil za diluent. Elektronsko kontroliran ventil 
omogoča vpihavanje majhnih odmerjenih količin diluentnega 
plina direktno na občutljivo površino Primarnega senzorja 
za kisik.

7. Ventil za dopolnjevanje kisika. Eden ali več elektronsko 
kontroliranih ventilov omogočajo vpihavanje majhnih od-
merjenih količin kisika v dihalni krog na mestih, kjer vpihan 
plin ni direktno izpostavljen kateremu koli senzorju za kisik, 
dokler ni dobro premešan v dihalno mešanico.

8. Senzor za okoliški tlak. Elektronski senzor zaznava okoliški 
tlak.

10
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9. Sistem za elektronsko kontrolo. Elektronski računalniški si-
stem lahko odčitava izhoda obeh senzorjev za kisik (Primarni 
in Sekundarni senzor), nadzira senzor za okoliški tlak, nad-
zira minevanje časa in kontrolira tri elektronsko upravljane 
ventile (za kisik, diluent in dopolnjevanje kisika).

Da bi lahko razložili pomembnost sistema ASV,  je priporočljivo 
ponoviti možne napake na sistemih za nadzor kisika v CCR 
aparatih.

Ponoven pregled napak na CCR aparatih
Večina CCR sistemov se zanaša na senzorje za kisik, ki prido-
bivajo informacije o deležu kisika v dihalni mešanici. Kadar 
uporabljamo več senzorjev, je navadno vgrajena neka metoda, 
ki vse informacije o koncentraciji kisika preračuna v eno samo 
ocenjeno vrednost. Ko nivo PO2 pade pod nastavljeno mejo, se 
elektronsko kontroliran ventil odpre in dodatno obogati dihalno 
mešanico s kisikom. V razpravi, ki sledi, bomo za naš primer 
vzeli splošno dosegljiv galvanski senzor za kisik (celica, ki 
proizvaja elekrično napetost glede na nivo PO2), ki se največkrat 
uporablja na CCR aparatih. Vseeno pa se bo spodaj opisana raz-
prava nanašala na vse vrste senzorjev, ki proizvajajo električno 
napetost, sorazmerno s PO2. Kot smo že zgoraj omenili, imajo 
tradicionalne metode, ki uporabljajo več senzorjev za kisik, kar 
nekaj omejitev. Te zajemajo:

Kalibracijo
Da bi zagotovili točno odčitavanje, morajo biti vsi galvanski 
senzorji za kisik kalibrirani (umerjeni). Kalibracija po navadi 

zajema izpostavljanje senzorja eni ali več znanim plinskim 
mešanicam pri znanem okoliškem tlaku. Kalibracija se vrši 
v elektronski logiki, ki interpretira odčitavanje senzorja. 
Kalibracija je ponavadi izvedena pred potopom, ročno ali 
polavtomatsko, vendar se včasih izvede samo enkrat na veliko 
potopov. Kalibracijske vrednosti se lahko shranijo nepravilno, 
če se kalibracijska plinska mešanica ne ujema s pričakovano 
(kalibracijski proces predvideva 100% kisik medtem, ko za 
kalibracijo dejansko uporabimo 80% kisik), če se ne upošteva 
pravilno okoliški tlak, če senzorji zatajijo na več načinov ali, 
če uporabnik ne izvede postopka pravilno. Poskusi, da bi 
ublažili te probleme, vključujejo avtomatizirano kalibracijsko 
rutino kot standardni del procesa pred potopom, vključujejo 
senzor okoliškega tlaka v proces kalibracije in testiranje mejnih 
vrednosti, ki  so namenjene zaznavi napak pri kalibraciji.

Zatajitev senzorja
Galvanski senzorji za kisik postopno zatajijo zaradi izrabljenosti 
njihovih kemičnih reagentov ali zaradi posledic, ki jih povzročita 
okolica in uporabnik (zloraba). V večih primerih senzor 
enostavno zataji pri proizvajanju zadostne izhodne napetosti v 
procesu kalibracije in to sistem zazna. V drugih primerih se lahko 
senzor do določene točke dobro odziva, vendar se pri določeni 
koncentraciji kisika oddalji od linearne izhodne napetosti. Na 
primer: senzor se odziva normalno do koncentracije kisika 
1.1bar PO2, potem pa zataji pri oddajanju sorazmerno višje 
napetosti pri višjih koncentracijah kisika. Ker proces kalibriranje 
pri večini CCR naprav uporablja 100% kisik pri atmosferskem 
tlaku 1bar, lahko izgleda, kot da se je kalibracija izvedla uspešno, 
vendar sistem pri višjem PO2 kot 1bar ne bo ustrezno odčital 
vrednosti. Z drugimi besedami: medtem, ko je kalibracija senzorja 
linearna v območju od 0.2 do 1bar PO2, bo odčitavanje pri 
višjih vrednostih PO2 nezanesljivo. Ta oblika zatajitve senzorja 
je precej zahrbtna, če se zgodi pod mejno nastavljeno točko, ker 
bo kontrolni sistem še naprej dovajal kisik v dihalni plin, dokler 
ne doseže kritične meje.

Kondenzacija
Dihalni plin v CCR napravi, ko ga potapljač izdihne v dihalni 
krog aparata, je navlažen do točke prenasičenosti. V večini 
primerov je temperatura okoliške vode nižja, kot je temperatura 
telesa in ko se izdihani plin ohlaja v dihalnem krogu, se na 
notranji strani cevi formirajo kapljice. Skupna prostornina 
kondenza lahko preseže nekaj deset mililitrov na uro potopa. Ta 
kondenz lahko vpliva na odčitavanje senzorjev za kisik in lahko 
celo vodi do napačnih odčitavanj, če se na senzorju oblikuje 
tanek film, ki ujame plin med membrano senzorja. Lahko celo 
vodi do predčasnega propada senzorja. Poskusi, da bi ublažili 
te probleme, vključujejo »vodne pasti« in vpojne blazinice v 
dihalnem krogu, ki so izdelane zato, da odvajajo nabran kondenz 
stran od senzorjev za kisik, strateško postavitev senzorjev na 
mesta, kjer je najmanj možnosti za tvorbo kondenza, postavitev 
senzorjev na različne nivoje, da bi zmanjšali možnost hkratnega 
nabiranja kondenza na več senzorjih in aktivno odstranjevanje 
kondenza preko usmerjenih curkov direktno na membrano.
Z uporabo več senzorjev za kisik in z uporabo posebnih senzorjev, 
ki so namenjeni za vlažne pogoje, lahko ublažimo nakatere od teh 
problemov. Vsi znani sistemi za kontrolo kisika v CCR napravah 
zatajijo zaradi enega ali več zgoraj omenjenih problemov.

IZOBRAŽEVANJE

Diagramska ilustracija preprostega sistema ASV
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Aliwal shoal

REPORTAŽA

Borut Furlan

REPORTAŽA

Celo 
noč sem 
slabo spal. Zu-
naj je bilo zaradi oblakov 
temno kot v rogu in veliki valovi, ki 
so se lomili ob plitvi peščeni obali so glasno hrumeli, čeprav je 
bil ocen nekaj sto metrov daleč. Vedel sem da Micky ni Spiggs in 
da si upa v mnogo hujših valovih na morje, a to kar sem poslušal 
to noč je bilo mnogo huje kot kadarkoli v Mozambiku.  
Ko sem ob šestih zjutraj vstal, je bila zaradi gostih oblakov 
še vedno tema. Tudi Milan in Marjan sta bila že budna, kajti 
šumenje vetra in valov ni prizaneslo niti njunima spancema. Pre-
cej skeptični glede potapljanja tistega dne, smo vseeno pograbili 
našo fotografsko opremo in se peš odpravili v bližnji potapljaški 
center Whaler. Morje je bilo belo od pen in ocenili smo, da 
tako velikih valov še nismo doživeli od kar smo v Umkomaasu, 
malem mestecu približno petdeset kilometrov južno od Durba-
na. V Whalerju smo si postregli s kavo in vprašali šefovega sina 
Breta, kaj meni o potapljanju. Bret si je diplomatsko umil roke 
in odločitev prepustil skiperju Mickyu, ki je ravnokar z opazno 
zaskrbljenim obrazom vstopil v sobo.
Micky je dolgo skozi okno opazoval ocean in nazadnje dal zele-
no luč. Odšli smo čez dvorišče v skladišče, kjer so nam hranili 
potapljaško opremo in počasi smo sestavili akvalunge. Potapljali 
smo se z nitroxom, ker nam je omogočal daljše potope in krajše 
površinske intervale. Akvalunge smo položili na osemmetrski 
gumenjak, ki je naložen na prikolici že čakal na dvorišču. Bil 
je natančno takšen, kakršnega smo uporabljali v Mozambiku 
in tudi njega sta poganjali dve petinosemdesetkonjski Yamahi. 
Oblečeni v potapljaške obleke smo poskakali v keson terenskega 
kamiončka, zapregli čoln in se odpeljali na plažo, ali bolje na 
mesto, kjer se istoimenska reka Umkomaas izliva v morje. 
Naš cilj je bil, tako kot vsak dan, svetovno znani Aliwal shoal. Skal-
nati greben, ki raste iz do trideset metrov globokega peščenega 
dna, se na najplitvejšem delu dvigne na štiri metre pod morsko 
gladino. Dve milji od obale oddaljeni greben je dolg dva kilometra 
in petsto metrov širok. Svoje ime je greben dobil po tovorni ladji 
Aliwal, ki je leta 1842 zadela obenj in se poškodovala, vendar se je 

nekako 
u s p e l a 

izvleči do Durba-
na, kjer so jo popravili.

Na plaži smo poskakali s kamiončka 
in opazovali Breta, kako ni nič kompliciral in izgu-

bljal časa pri spuščanju čolna v vodo. Enostavno je z veliko 
hitrostjo zapeljal vzvratno proti vodi in nenadoma ostro zavrl, 
da je čoln zaradi vztrajnosti zletel s prokolice in pristal delno v 
reki, delno pa na mehkem pesku. Sledilo je vkrcavanje v čoln, 
ki na srečo ni bil poln, saj si je zaradi valov mnogo potapljačev 
premislilo in ostalo raje na suhem. Čeprav smo bili še v reki, sta 
Bret in Micky kar s težavo zadrževala čoln, v katerega so butali 
valovi, prihajajoči iz odprtega morja. 
Micky je vžgal Yamahi da bi se malo ogreli in Bret nas je odrinil 
od brega. Nato nam je Micky razdelil rešilne jopiče (v Mozam-
biku jih nismo uporabljali, ker tudi niso bili potrebni), noge 
smo si zataknili za trakove pritrjene na dnu čolna in se trdno 
prijeli za vrvi. Micky je pričel krožiti po reki in čakal da čoln iz 
drugega potapljaškega centra, ki je bil že zunaj varnega zavetja 
reke, preskoči lomeče se valove in odglisira na odprto morje. 
Čoln zunaj je glisiral levo in desno tik ob obali, velikega valu, 
ki se je lomil kakšnih sto metrov od obale, pa si nikakor ni upal 
preskočiti. Zdelo se mi je, kot da čakam v letalu na koncu piste, 
da letalo pred nami vzleti. Čoln je glisiral med plitvo obalo in 
lomečim se valom vsaj deset minut, preden je našel priložnost, 
da ga je preskočil.
Zdaj smo mi na vrsti. Micky je pognal naš čoln proti oceanu in 
kmalu smo se znašli sredi akcije, kjer so imele sekunde in Mickye-
vi refleksi odločilno vlogo. Valovi tik ob obali so bili sicer komaj 
pol metra visoki, vendar so imeli navpične stene, kot nekakšni 
miniaturni cunamiji in kadar je čoln priletel v to steno, ga je 
odbilo dva metra nazaj. Maneverskega prostora med plitvo obalo 
in “brakerjem” - lomečim se valom, kjer se je podirala dva metra 
visoka stena vode, je bilo zelo malo in Micky je delal izredno ostre 
zavoje, da se je čoln pri tem nagibal vsaj za 45 stopinj. Ko smo po 
nekaj minutah glisiranja preskočili metrsko steno in sem že mislil 
da se bomo končno spopadli z glavnim, si je Micky premislil, 
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ostro 
o b r n i l 
čoln, da je pri 
tem zajel nekaj hekto-
litrov vode (ki je hitro odtekala 
skozi široki luknji v krmi) in se ponovno 
vrnil k obali. Tako smo se spet znašli na začetku in na “veselje” 
naših hrbtenic smo se morali ponovno spopasti z vsemi malimi 
“cunamiji”. Po kakšnih desetih minutah, ko sem si počasi že začel 
želeti, da bi pustili vse skupaj in se vrnili na obalo, je Micky z 
vso hitrostjo zaglisiral vzporedno z lomečo se steno, tako da so 
tone grmeče vode padale komaj nekaj metrov od desnega boka 
čolna in v nekem trenutku ostro zavil naravnost v steno na mestu, 
kjer je bila nekoliko položnejša. Čoln je pri tem zletel vsaj dva 
metra visoko v zrak in trdo pristal na gladino za valom. A bili 
smo zunaj, premagali smo val in po nekaj sto metrih glisiranja 
je Micky ustavil, da smo si sneli rešilne jopiče. Dva čolna, ki sta 
nas čakala na reki sta si ob gledanju Mickyevega manevriranja 
premislila in izkrcala svoje goste. Tole pa ni ravno za vsakega, 
sem pomislil, in nekateri se bojijo celo letal!
Na odprtem morju zaradi položnih valov glisiranje ni bilo 
problematično. Čoln je zlahka premagoval visoke gore vode 
in kadar smo se znašli na vrhu, smo imeli prav lep razgled na 
okolico. Kmalu smo prispeli do mesta, kjer se je voda ponovno 
penila - najvišji vrh Aliwal shoala. 
Ustavili smo se nekaj sto metrov stran in si oprtali akvalunge. Na 
Mickyev znak smo vsi naenkrat na hrbet skočili v vodo in se poto-
pili. Tu pa nas je čakalo novo presenečenje, in to ne prijetno. Kljub 
temu, da je bilo dno dvajset metrov globoko, so se valovi tako 
močno čutili, da nas je zanašalo vsaj deset metrov levo in desno. 
Ni nam preostalo drugega, kot da smo se prepustili toku valov, 
kajti vsako upiranje bi bilo popolnoma nesmiselno in neuspešno. 
Pri tem smo morali ves čas izenačevati tlak v ušesih, saj se je 
globina zaradi trometrskih valov stalno spreminjala. Sicer pa so se 
valovom prepustile tudi ribe in enako kot nas jih je nosilo po deset 
metrov sem in tja. Pod nekim previsom na globini petnajst metrov 
sem zagledal lepo mladico rumene skrinjarice s črnimi pikami 
in jo poskusil fotografirati, misleč da mi bo previs nudil zavetje 

pred 
va lov i . 

Ko sem za -
plaval pod previs, je 

umikajoči se val nad menoj 
ustvaril tak podtlak, da me je v hipu posesalo izpod 

previsa in odložilo v majhen tolmunček na platoju nad previsom 
v globini petih metrov. Tu sem imel občutek da sem se znašel 
v pralnem stroju, kajti valovi so me kot za šalo vrteli v krogu in 
šele ob malo večjem presledku med dvema valoma, sem uspel 
izplavati ven. Takrat sem dokončno opustil upanje za fotografi-
ranje na tem potopu.
Roel, izkušeni vodnik, nas je nekako uspel privesti do Katedrale, 
velike luknje v grebenu na globini 27 metrov, kjer so se stalno 
zadrževali morski psi. Toda valovi so se čutili tudi na dnu Kate-
drale in vrtinčili pesek, ki se je dvigoval visoko v zrak. Morskim 
psom to očitno ni bilo po godu, zato so se umaknili v večjo 
globino, tako da na tem potopu nismo srečali niti enega. 
Za drugi potop, ki smo ga izvedli po zelo kratkem površinskem 
intervalu, sem svojo fotografsko opremo pustil na čolnu, da sem 
se z obema prostima rokama lažje upiral valovom.
Povratek je bil kljub velikim valovom bistveno manj spektaku-
laren kot izplutje. Ves čas smo jezdili na hrbtu velikega vala in 
nekaj sto metrov pred obalo je Micky ustavil čoln, nam ponovno 
razdelil rešilne jopiče in skrbno preveril stanje goriva, kajti res 
ne bi bilo prijetno, če bi v najbolj kritičnem trenutku Yamahu 
umolknili. Nato smo čakali na primeren val, ki ga je Micky pono-
vno “zajahal” in se na njegovem vrhu s polglisiranjem približevali 
obali. V trenutku, ko se je val začel lomiti, je Micky pognal 
Yamahi s polno močjo, da smo se “izstrelili” s podirajočega se 
vala in prileteli v peno pod njim. Yamahi sta zatulili zaradi viso-
kih obratov, kajti pena je dajala njunima propelerjema bistveno 
manj upora kot voda in bolj z vztrajnostjo kot s propelerji smo se 
pripeljali v reko, kjer sta propelerja ponovno zagrabila. Tu smo 
naredli še lep oster zavoj in se s polno hitrostjo zagnali na peščeni 
breg, podobno kot smo bili vajeni že iz Mozambika.
Aliwal shoal je hecna zadeva. Voda, ki je imela v avgustu dvajset 
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sto-
pinj, je 
premrzla za 
rast koral. Zaradi tega 
je skalnati greben poraščen z 
algami in ogromnimi spužvami. Z nekaterimi je 
bilo dno dobesedno “tlakovano”, saj so bile velike tudi več 
deset kvadratnih metrov! Skale, očitno iz apnenca, so lepo 
oblikovane z veliko luknjami, predori, kanjovi in oboki. Najbolj 
zanimiv pa je ribji živelj, saj tako pisane druščine nisem srečal 
nikjer drugod. Ker je morje v biološkem smislu subtropsko, se 
tu tropske ribe mešajo z ribami iz hladnih voda. Že pogled na 
tropsko balestro, ali pa pisane cesarčke in zastavice, ki se pasejo 
po algah namesto da bi plavale med koralami (kot smo navajeni), 
je nenavaden. Če pa k temu dodamo še hladnovodne vrtse rib, 
zaradi bližine Atlantika predvsem iz družine šparov, je pogled 
še toliko bolj nenavaden. Med špari sem srečal celo dva “stara 
znanca” - šarga in salpo, ki sta se lepo družila z ostalimi pisanimi 
tropskimi ribami.
Aliwal shoal je zanimiv predvsem zaradi svoje nepredvidljivosti. 
Vedno je drugačen in nikoli ne moreš napovedati, kaj boš v na-
slednjem potopu srečal. Tudi vidljivost se zaradi spreminjajočih 
tokov stalno spreminja - en dan lahko znaša trideset metrov in 
voda je lepe modre barve, naslednji dan pa tok prinese plankton, 
vidljivost pade na pet metrov ali manj, voda pa se obarva zeleno. 
Prebivalci Aliwal shoala se menjavajo z letnimi časi in moral 
bi ga obiskati vsaj trikrat v različnih obdobjih, da bi videl vse. 
Med našim obiskom smo videli le eno vrsto morskih psov, zato 
pa smo pod vodo srečali jato mant, jato delfinov, velike skate, 
razne velike ribe, predvsem iz družine usnjač in šparov, jate 
raznega pisanega drobiža, želve in še bi lahko našteval. Nekega 
dne smo ob povratku s potopa skoraj deset minut glisirali tik ob 
boku dvajsetmeterske kitovke z dvema mladičema. Isti dan smo 
presekali pot tudi jati delfinov in iz čolna videli dve manti, ki sta 
se “pasli” tik pod gladino.
Potopi so bili, podobno kot v Mozambiku, samo v dopoldansek 
času. Tu, v Južni Afriki, so imeli lastniki potapljaških centrov za to 

zelo 
tehtne 

razloge - va-
lovi zaradi katerih 

bi v Ponti v Mozambiku 
odpovedali potapljanje, so tu predsta-

vljali skoraj “bonaco”. Potapljaški center Whaler si je delil hišo 
skupaj s picerijo Enzo, kjer smo se lahko po potopih okrepčali z 
odličnimi picami in poklepetali z osebjem Whalerja o tem, kaj vse 
se da videti na Aliwal shoalu ob drugih letnih časih. V decembru 
greben preplavijo “kitare” (guitar shark), ribe, ki so po obliki 
nekje med skatom in morskim psom. Februar je čas morskih 
tigrov, enih od najnevarnejših a tudi najlepših morskih psov. Tu 
jih privabljajo tako, da jih iz čolnov hranijo in takrat baje niso 
popadljivi. Čeprav so si informacije včasih malo nasprotovale, 
pa so si bili vsi enotni, da je najzanimivejši čas za Aliwal shoal 
in za celotno vzhodno obalo Južne Afrike nasploh junij, ko se 
pojavi jata sardin. “Sardine run”, kakor se popularno imenuje ta 
najbolj znana in največja jata sardin na svetu, ko ribe migrirajo iz 
hladnih južnih morij mimo Afrike proti toplim vodam Indijskega 
oceana, privabi številne plenilce od tun in delfinov do morskih 
psov. Jata je dolga več deset kilometrov in plenilci potrebujejo 
približno dva tedna da jo v celoti pokončajo.
Razlog za naš obisk v avgustu pa so bili morski psi volkovi 
(Carcharias taurus), ali “regiji”, kot smo jim ljubkovalno rekli 
(iz angleške besede ragged tooth shark). Vsako leto se v obdobju 
med junijem in oktobrom prihajajo na Aliwal shoal drstiti, kjer se 
zbirajo v zavetjih raznih jam in previsov. Tako so nekateri predeli 
grebena dobili po njih imena: Raggy cave, Shark Ally in seveda 
slavna Cathedral, kjer se zadržujejo skoraj vedno. Psi so navad-
no dva in pol do tri metre veliki, sivorjavkaste barve z nekoliko 
temnejšimi pegami. Telo imajo precej čokato in masivno z veliko 
repno plavutjo, glava pa je nekoliko bolj koničasta. Zanje so 
značilni izrazito koničasti in približno tri centimetre dolgi zobje, 
ki jim štrlijo iz čeljusti, tako da gobca ne morejo nikoli popolnoma 
zapreti. Zaradi tega izgledajo laiku zelo strašljivo, kjub temu da 
so dokaj miroljubnega značaja. Zaradi narave njihovih koničastih 
zob se prehranjujejo predvsem z manjšimi ribami, ki jih požirajo 
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cele 
- z zob-
mi namreč 
ne morejo gristi, 
ampak le zadržujejo plen, 
da jim ne pobegne iz gobca. Domači 
potapljači pravijo tem psom tudi “twenty hole shark” (morski 
pes dvajsetih lukenj), ker če slučajno ugriznejo potapljača, mu 
naredijo v kožo veliko (“dvajset”) lukenj, ki pa so lahko dokaj 
neprijetne aradi infekcije.
Naslednji dan so bili valovi sicer še vedno visoki dva metra, 
vendar bistveno bolj položni, tako da smo se brez težav hitro 
prebili na odprto morje. Človek bi rekel da je bila “skoraj bona-
ca”. Mickya sem prosil, naj nas odpelje v Katedralo, kajti če so 
se psi zaradi bolj mirnega morja vrnili, so se najverjetneje tja. 
Do sedaj še nisem uspel narediti dobrih fotografij teh živali iz 
najrazličnejših razlogov in naš kratek obiska Umkomaasa se je že 
počasi bližal koncu. Bilo je oblačno in zaradi toka, ki je prinesel 
obilico planktona, je bila voda zelenkasta, kar je še dodatno 
zmanjševalo možnosti za uspešno fotografijo.
Katedrala bi si bolj zaslužila ime “amfiteater”, kajti v resnici je 
bil to nekakšen orjaški tolmun s premerom okoli dvajset metrov, 
njegove previsne stene pa so bilo okoli deset metrov visoke. Z ene 
strani ima tolmun pod velikom obokom odprt prehod na odprto 
morje. “Regiji” so ponavadi počasi krožili znotraj tega tolmuna, 
v senci njegovih previsnih sten. Če je v katedralo prišlo preveč 
potapljačev, so se raje skozi odprtino umaknili na odprto, vendar 
so se kmalu spet vrnili, kajti zavetje sten jim je očitno dajalo 
občutek varnosti. Svoje kolege sopotapljače sem že na čolnu 
pred potopom prosil, naj me spustijo samega v Katedralo, sami 
pa naj raje opazujejo pse od zunaj izpod oboka.
Zaradi razmeroma zgodnje jutranje ure, oblačnega neba, motne 
vode in previsnih sten Katedrale je bilo svetlobe silno malo. Komaj 
sem opazil štiri velike sence, ki so se počasi premikale ob stenah. 
Dva od psov sta se zaradi moje prisotnosti hitro dvignila in izpla-
vala iz tolmuna skozi njegovo zgornjo odprtino. Da ne bi vznemi-
ril preostalih dveh psov, sem kar se je dalo umiril svoji dihanje in 
pokleknil na pesek pod previsno steno, približno pod namišljeno 

tir-
n i c o 

k r o ž e č i h 
psov. S podobnimi 

živalmi imam namreč že kar 
precej izkušenj, in vem, da se nikoli ne ob-

nese plavati za njimi. Vse po vrsti so veliko hitrejše od nas in z 
lahkoto pobegnejo. Žival moraš počakati, da sama pride k tebi. 
Tako sem se umiril, zelo počasi dihal in čakal. Svetlomer mi je 
kazal zelo dolge osvetlitvene čase, zato sem moral trdno držati 
ohišje, ga tiščati ob telo in popolnoma umiriti roke. Morski pes 
se je počasi približeval in kljub širokokotnemu objektivu je bila 
njegova slika na medlici iskala čedalje večja. Žal pa je bila za 
njim temna stena, tako da njegova silhueta ni prišla do izraza. 
Pomaknil sem se bolj na stran, da bi za njim dobil modrino vode. 
Zadrževal sem sapo, da ne bi dobil v kader svojih mehurčkov 
zraka in na hitrico še enkrat preveril vse nastavitve na fotoapara-
tu. Končno je bil dovolj velik, da sem lahko pričel s slikanjem. K 
sreči ga moji bliski niso čisto nič motili, zato ni spremenil smeri, 
ampak še vedno plaval proti meni. Da sem ga lahko lepo lovil 
v kader, sem se moral nagibati čim bolj nazaj in se nazadnje s 
hrbtom skoraj uleči na peščeno dno, ko je pes počasi drsel nad 
menoj. Na medlici se je lepo videl njegov gobec z vsem štrlečimi 
koničastimi zobmi. Kakšna sreča, da nisem kakšen laik, sem 
pomislil, sicer bi se ga še ustrašil! No, tudi “kuža” se ni ustrašil 
mene (čeprav sem moral medtem izdahniti, tako da so ga moji 
mehurčki nekoliko požgečkali po repu). Približno v dveh minutah 
je obkrožil Katedralo in se ponovno vrnil k meni, tako da sva 
lahko ponovila “vajo”.
Šele ko me je napis “End” v iskalu mojega Nikona opozoril na 
konce filma, sem se poslovil od zobatega prijatelja, kajti kljub 
dihanju nitroxa sem si prislužil dobrih deset minut dekompresije. 
Moji kolegi, ki so me čakali nekaj metrov višje pod obokom, 
so jo “ceneje odnesli”. Ob vračanju proti gladini sem občutil 
nenavadno zadovoljstvo, kajti končno sem upravičil svojo pot 
v Južno Afriko - z belim morskim psom v Mossel Bayu nisem 
imel sreče, tokrat pa sem verjetno le uspel narediti vsaj kakšen 
uspešen posnetek te zobate mrcine!
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Marko Osojnik

večinoma dvignili iz vode že na čistilnih 
akcijah v prejšnjih letih. Za hiter prevoz 
potapljačev na štiriindvajset čistilnih 
lokacij je poskrbelo pet motornih čolnov. 
O odmevni čistilni akciji so tako kot vsako 
leto poročali številni slovenski mediji. 
Po končanem čiščenju so se potapljači 
okrepčali na štirih gurmansko-pivskih 
stojnicah Grajskega kopališča, v popol-
danskem času pa so lahko sodelovali pri 
igrah brez dna za privlačno glavno nagra-
do - kajak za eno osebo. Zanimiv je bil 
tudi srečolov s praktičnimi nagradami, ki 
so jih prispevali različni donatorji in spon-

udeležilo 260 »ljubiteljev podvodne kultu-
re« iz vse Slovenije, od tega 145 potapljačev 
z vrečami v rokah in v scuba opremi. V 
letošnji akciji so z nami tradicionalno so-
delovali: SPZ, Ribiška družina Bled, Infra-
struktura Bled in letos prvič Prostovoljno 
gasilsko društvo Bled, ki je tudi poskrbelo 
za nočno zabavo v zdraviliškem parku. 
Potapljači iz enaindvajsetih potapljaških 
klubov so iz Blejskega jezera potegnili 
za okrogli dve toni različnih odpadkov: 
plastične embalaže, pločevinke, steklenice 
in različne kose železa. Večjih kosovnih 
odpadkov je bilo bolj malo, saj smo jih 

V soboto, 31. maja 2008, smo potapljači 
DPD Bled organizirali jubilejno, tokrat 
že petnajsto akcijo čiščenja Blejskega 
jezera in njegovega obrežja. Namen 
letošnje čistilne akcije pa ni bil samo 
čiščenje Blejskega jezera; Slovenska 
potapljaška zveza nam je istočasno zau-
pala tudi organizacijo tradicionalnega 
DNEVA POTAPLJAČEV SLOVENIJE. 

Po podatkih novega predsednika »Blejskih 
želv«, Boruta Novaka, se je čistilne akcije 

in 15. čistilna akcija Blejskega jezera

Dan  potapljačev Slovenije
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zorji. Srečanje potapljačev z možnostjo 
brezplačne nočitve v Grajskem kopališču 
je trajalo dva dni. Noč v »Grajcu« pod 
šotorskim platnom, romantičen pogled 
na Blejsko jezero in zvezdno nebo je 
izkoristila ena sama družina. Drugi dan, 
v nedeljo, 1. junija, je nekaj potapljačev iz 
različnih slovenskih klubov izkoristilo še 
brezplačno polnjenje jeklenk in organizi-
ran potop v globine na novo očiščenega 
Blejskega jezera.
Za povezavo z novinarskim svetom in 
stik s potapljaško publiko so poskrbeli 
predsednik SPZ-ja, dr. Mitja Slavinec, 
vodja reševalne enote Ljubljana, Vladimir 
Ban, predsednik kluba DPD Bled, Borut 
Novak, in član kluba DPD Bled, Alojz 
Kolman. Vsak potapljač, ki je pomagal 
pri čiščenju jezera, je od SPZ-ja prejel 
kapo z njihovim logotipom in logotipom 

sponzorja Scubatom, s strani blejskega 
kluba pa bon za hrano in pijačo. 
Za pomoč pri organizaciji se iskreno 
zahvaljujemo vsem sponzorjem, dona-
torjem, komisiji za rekreacijo pri SPZ s 
pokroviteljem DEM in seveda predanim 
članicam in članom matičnega društva.
   
Ekološka misel
Letošnje leto je leto planeta Zemlja (akcija 
»Očistimo planet«). Menim, da smo na naš 
planet že davno »pošteno« nakopičili razne 
odpadke; tako v zrak kot na kopno in v 
vodo. Verjamem, da potapljačem ni vseeno, 
v kakšnih vodah se potapljajo. Zato bi bilo 
prav, da bi vsak potapljač vsaj kdaj zadnje 
minute potopa v Blejskem jezeru (pa tudi 
drugod, če je to možno) posvetil pobiranju 

»frišno zabrisanim smetem«, ki v vodo ne 
sodijo. S pozitivnimi dejanji bomo rešili je-
zersko floro in favno. Kot vemo, blejski biser 
ne slovi samo po romantičnem otočku na 
sredini jezera in mogočnem gradu, ampak 
tudi po čudovitih globokovodnih rastlinah 
(lokvanji, rumeni blatnik, …) in po razno-
vrstnih kapitalno velikih ribah (som, ščuka, 
krap, smuč, …).
Kljub temu da potapljači vsako leto pobe-
remo iz Blejskega jezera za okoli dve toni 
različnih odpadkov, pa jezero še zdaleč ni 
popolnoma čisto. Potapljaško ekoloških 
akcij po Sloveniji je še premalo. Vsi tisti, ki 
se eko akcij udeležujemo, vemo, da akcije 
niso namenjene samo zbiranju smeti, eko 
akcije so nekaj več - tu se potapljači družimo, 
si izmenjujemo različna potapljaška mnenja 
in sklepamo nova prijateljstva.



18

REPORTAŽA

Božidar Bajželj
Foto: Miha in Tanja, Igor Zupan, Božidar Bajželj

Filipini obsegajo 7.107 otokov, ki se delijo v 3 glavne skupine: Lu-
zon na severu, osrednji del s Cebujem, imenovan Visayas in južni  
Mindanao. Razprostirajo se med 5 in 19 stopinj severne širine.

Podnebje:
Filipinom je skupno vroče, vlažno tropsko podnebje. V glavnem 
se deli podnebje na deževni del leta med junijem in novembrom 
in suhi del leta med decembrom in majem, ko je suho in vroče. 
Kljub temu pa ima podnebje skozi letne čase zaradi konfiguracije 
tal in smeri pihanja vetrov tudi svoje razlike in značilnosti. 
Zaradi tega ima severni del bolj izrazito suho in deževni dobo. 

Običajna pot tajfunov poteka prav 
preko severnega območja. Osrednji 
del (Cebu, Bohol, Negros Orien-
tal,…) ima manj dežja v deževni dobi 
in bolj milo podnebje v suhem, sicer 
vročem podnebju. 
Dobil pa sem povabilo guverne-
rja province Zamboanga Sibugay, 
njegove hčerke Dr Ann (delegat v 
kongresu filipinske vlade) in DOT 
(Department of Tourism) za april-
sko raziskovalno potapljanje. To bo 
potekalo na novih, še ne raziskanih 
podvodnih lokacijah za namene 
kasnejšega turističnega organizirane-
ga potapljanja v provinci. Potapljanje 
bi lahko bilo zanimivo tudi za 
kakšnega slovenskega podvodnega 
fotografa ali snemalca.

Nekaj zgodovine:
Filipini imajo bogato zgodovino 
z močnim azijskim, evropskim in 
ameriškim vplivom. 

Filipine so leta 1521, ko so se izkrcali na otoku Cebu, odkril in 
kolonizirali Španci, ko so raziskovali Indijski ocean. Naleteli so 
na čarobne otoke s peščenimi plažami, obkroženimi s palmami, 
ki valovijo v osvežujoči sapi oceana, vse pa prežema kristalna 
modrina neba in morja.
Po 300 letih so se Filipinci rešili izpod španskega  kolonialnega 
jarma. Kasneje so zasedli Filipine  še Američani in med II. svet. 
vojno tudi Japonci. Po diktaturi Marcosa imajo sedaj Filipinci 
demokratično, v prihodnost zazrto vlado s predsednico države 
Corazon Aquino na čelu.

Prebivalci:
Filipinci so mešano ljudstvo. 
V osnovi so Malajci, mešani 
s Kitajci, Američani, Španci 
in Arabci.
Z mešanjem kultur z vzho-
da in zahoda so ustvarili 
enkratno kulturo in običaje. 
Razpoznavni so po prijaz-
nosti, ki je dominantna v 
njihovem značaju. Na otočju 
jih živi skoraj 77 milijonov. V 
večini so katoliki, na jugu pa 
je tudi nekaj neortodoksnih 
muslimanov, ki so bili tukaj 
naseljeni že pred prihodom 
Špancev. 

Podvodni svet:
Za Filipine, posebno za osre-
dnji in južni del, je značilna 
biološka raznovrstnost. Do 
nje je prišlo zaradi mešanja 
tihomorskih voda. Obilje 

Podvodni svet Filipinov
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med sabo mešanih trdih in mehkih koral, navzočnost želv, tun 
in tudi manjših pigmejskih konjičkov, ter na tisoče drugih vrst 
morskih živali odlikuje Filipine tudi kot prvovrstno potapljaško 
destinacijo.
Letos smo raziskovali tudi osrednji in južni del Filipinov in jih 
primerjali s severom, kjer smo se potapljali leto prej. Primerjava je 
seveda skozi prizmo naših pogledov, želja in pričakovanj. Osrednji 
del Filipinov z otoki Cebu, Bohol, Negros ter nekaj manjšimi, njim 
pripadajočimi otoki (Balicasag, Sumilon, Apo Island,…), ter obisk 
otoka Mindanao na jugu, mi je dal drugačno sliko Filipinov, kot 
sem jih poznal s severa, z otokov Luzon, Mindoro, Boracay.
Visayas, kakor se imenuje osrednji del, se v mnogočem, predvsem pa 
pod vodo, razlikuje od severa. Razlika se kaže predvsem v tem, da je 
osrednji del bistveno bolj bogat in raznovrsten od severnega.
Otok Malapascua je manjši koralni otok severno od Cebuja. Nanj 
pridete iz Maye s čolnom, kjer pa se zna zaplesti pri prevozu s 
čolnom. Otok je nizek, posut s peskom, porasel s palmami in z 
največjo vzpetino morda 20 m. Obhoditi se ga da v celodnevnem 
ležernem sprehodu, z vmesnimi postanki in  potopi z dihalko.
Podvodni svet bi bil tukaj nekaj tropsko povprečnega, če ga ne 
bi obiskovali morski psi lisice (ang. Tresher sharks, lat. Alopias 
vulpinus) iz družine Alopiidae.  Za potop se morate odločiti zelo 
zgodaj zjutraj ali pa kasneje, med 10. ali 11. uro, sicer boste namesto 
njih morda zagledali le kakšno izgubljeno manto. Sicer je otok del 
velike podvodne plitvine, kar zagotavlja potapljanje s tokovi.
Panangsama Beach je le nekaj kilometrov oddaljena od vasi Moal-
boal, ki leži ob glavni zahodni prometni cesti proti južnemu delu 
otoka Cebu. To vam omogoči enostaven dostop do vasice, kjer je 
obilica potapljaški centrov. Nekaj deset metrov od obale je stena, 
ki omogoča predvsem zanimive in varne nočne potope, kjer se 
srečate, prav tako kot podnevi, z morskimi kačami. 
Nikar se jih ne ustrašite, so prav tako radovedne kot nenavadni 
nočni obiskovalci s podvodnimi svetilkami. Dnevni potopi 
so tukaj zanimivi predvsem zaradi jat sardel, ki pa niso vedno 
prisotne.
Otok Pescador leži v kanalu med Cebujem in Negrosom. Stene, ki 
padajo nekaj sto metrov globoko, zagotavljajo raznovrstne potope 
vsak dan. Tukaj lahko vidite skoraj nevidne pigmejske morske 
konjičke in frog fish, vendar le, če vam jih divemaster pokaže.
Gorgonije, pahljačaste korale, jame so značilnosti potapljanja na 
Pescadorju. Na severnem delu je lep, le nekaj metrov globok plato, 
primeren za potapljanje z dihalko. 

Apo Island je otok južno od Negrosa, ki ga ne smete zamenjati 
z  Apo Reef, ki leži ob Mindoru. Dviguje se iz  globin, kjer se 
srečujeta Sea of Bohol in Sulu Sea. Nekateri trdijo, med njimi 
sem tudi sam, da je to najboljša potapljaška lokacija na Filipinih. 
Zunanjost pokaže, da je vulkanskega izvora. Črni balvani in med 
njimi bele peščene plaže ti povedo, da si na kraju, o katerem si 
sanjal že od otroštva. Severni, južni, vzhodni in zahodni deli otoka 
se pod vodo razlikujejo. Zahodni podvodni plato je poraščen s 
stotinami raznovrstnih koral. Prava barvna simfonija mešanice 
trdih in mehkih koral, ki jih nisem opazil še nikjer drugje. Pisane 
tropske ribe iz vrst kirnij, kirurgi, klovni in še stotine drugih vrst, 
ter med njimi želve, stalne prebivalke tega morja, ti naredijo po-
tapljanje na tem otoku nepozabno. Tudi potapljanje z dihalko ali 
le opazovanje podvodnega življenja s površine je čudovito, le paziti 
morate, da vas tokovi ne odnesejo. Otok obdaja globoko morje in 
zaradi tega so včasih tokovi dokaj močni.
Palawan je posebna zgodba in drugačen v tolikšni meri, da si 
zasluži poseben članek. Koralni grebeni, potapljanje v potopljenih 
vulkanskih vrelcih vroče vode,  potopljeno japonsko ladjevje, ga 
prestavijo v popolnoma drugi svet. 
Podvodnega sveta na južnem delu na otoku Mindanao v provinci 
Zamboanga zaradi logističnih problemov in časovnih omejitev 
nisem obiskal.  

Vizne informacije: postopek za ukinitev turistične vize je v teku. 
Trenutno je še potreb-
na. Cena izdaje vize je 
32 eur.

Uporabni naslovi:
Neptune Diving Adven-
tures: jesper@neptune-
diving.com
Malapascua, Blue Co-
rals Resort, e-mail: vi-
vianulrich@yahoo.de
Cebu, Diplomat Hotel, 
e-mail: diplomathotel@
yahoo.com
www.potapljanje.eu
aquanaut01@gmail.
com
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V soboto, 17. maja se je kljub slabšemu vremenu na Hrvaškem 
otoku Krk  v centru istoimenskega mesta odvijala mednarodna 
ekološka akcija, ki sta jo na pobudo Slovenske potapljaške zveze 
organizirali Slovenska in Hrvaška potapljaška zveza.
Seveda je največji pomen te akcije prijateljstvo med obema 
državam oziroma njunimi prebivalci. Eni in drugi dokazujemo, da 
nas politične razprtije ne zanimajo in da politikov, ki “hujskajo” 
k sovražnosti med obema državama, ne podpiramo.
Veseli nas, da ima ta  skupna akcija dva velika pomena, in sicer 
EKOLOŠKI in PRIJATELJSKI. Ekološki pomen smo dokazali 
s tem, da smo v prvem letu nabrali več kot 7 ton smeti, drugo 
leto 4 tone in letos ne več kot 1500 kg. To je zavidljiv rezultat, 
vreden pohvale vsem udeležencem vseh treh akcij, na katerih se 
je skupno zbralo več kot 700 potapljačev.
Sobotno jutro je ponudilo precej neobetavno vreme, saj so nas 
dežne kaplje pregnale pod streho v bližnji lokal. Kljub temu 
velja pohvaliti zlasti odziv potapljačev iz vse Slovenije, kar 170 
Slovencev se je udeležilo akcije. Poleg tega smo zabeležili še 
lep obisk domačih, hrvaških potapljačev. Celo nekaj Italijanov 
in Nemcev se je znašlo na spisku udeležencev. Končna številka 
zbranih na Krški rivi se je tako približala 250.  
Iz vode nam je letos potapljačem uspelo »privleči« bistveno manj 
svinjarije, odpadkov in podobne navlake, ki so jo malomarneži 
odvrgli v morje pred mestom Krk. Kljub temu smo z vsem 
naštetim dodobra napolnili tri kontejnerje. Veseli smo, da so 
kontejnerji in koši za smeti vsako leto bolj prazni, saj smo v teh 
treh letih očitno dodobra očistili to območje. Tudi z na novo 
odvrženimi  smetmi se nismo ubadali pretirano, vseeno pa so se 
med odpadki našle gume različnih dimenzij, precej plastike in 

celo en avtomobilski akumulator. Potapljačem nam je žal le, da 
iz vode ne moremo »privleči« največje nesnage, ki zares škoduje 
morju - odpadna olja in  kanalizacijske fekalije. Kljub temu smo 
na koncu zadovoljni s svojim delom, saj tako pri »uporabnikih« 
morja vzbujamo zavest o pomembnosti čistoče morja.
Po napornem delu v vodi in na kopnem, mokri smo bili oboji, 
so nas  prijazni domačini na hitro okrepčali s sendviči in sokovi, 
toplimi klobasicami in z manjšimi priboljški. Potapljače so po 
okrepčilu že čakale ladje, ki so nas prepeljale še do bližnjega 
otoka Plavnik, kjer smo opravili res čudovit rekreativni potop. 
Le voda bi bila lahko malo bolj topla, kar bomo do naslednjega  
leto  skušali urediti. 
Po srečni vrnitvi vseh malce premraženih potapljavk in 
potapljačev na kopno je sledil še uraden zaključek akcije Eko Krk. 
Hrvaški in slovenski organizatorji  so podelili še nekaj priznanj in 
zahval  za pomoč in udeležbo na dogodku, s čimer se je uradni 
del akcije za čisti Jadran zaključil. V prvi plan so ponovno stopili 
združeni gostitelji in lokalni ribiči, ki so pripravili 700 klobas in 
300 kg sardin, postregli pa 200 l vina in več kot 200 l piva. Mi 
smo se jim oddolžili z udeležbo in majicami. 
Tako Hrvati kot Slovenci smo pogrešali predstavnike svojih 
zvez, razen opravičila predsednika SPZ-ja, g. SLAVINCA, se 
nam nihče od funkcionarjev ni oglasil, žal že tretje leto zapored 
“najbolj aktivnih funkcionarjev SPZ-ja” lastna največja promo-
cijska akcija ne zanima. S strani Hrvaške zveze se je prireditve 
udeležila Martina HERVAT, ki je vsem našim klubom podarila 
CD o raziskavah Jadranskega morja.
Za prihodnje leto imamo obljubljeno udeležbo obeh predsed-
nikov – SPZ-ja in HRS-ja. Torej, naslednje leto na KRKU in leta 
2010 v PIRANSKEM ZALIVU ...

Tretja tradicionalna EKO AKCIJA 
-  KRK 2008

Matej Šetina
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Na Odprtem prvenstvu v prostem potapljanju so odlično 
nastopili vsi najboljši slovenski tekmovalci. V odsotnosti 
najboljše slovenske tekmovalke je za odlične rezultate, 
tudi češki državni rekord, poskrbela aktualna svetovna 
prvakinja Jarmila Slovenčikova s Češke.

V Kranju je 17. in 18. maja pod okriljem SPZ-ja potekalo 4. 
odprto državno prvenstvo v prostem potapljanju. Tudi letos, 
že tretjič zapored, je tekmovanje organiziral DPD Bled, tokrat 
v soorganizaciji z DPD Kranj. Kmalu po razpisu Odprtega pr-

S svetovno prvakinjo do državnih naslovov
Marko Šifrar

Foto: 
Iztok Ameršek

venstva so začele kapljati prijave iz Srbije, pa prijava iz Grčije, 
kmalu še s Češke in Hrvaške ter seveda prijave naših tekmovalcev 
in tekmovalk. Žal, kljub prijavi svetovne prvakinje v potopu v 
nespremenljivi plovnosti brez plavuti, Jarmile Slovenčikove, 
prosto potapljanje pri nas še ne privabi veliko žensk, vsaj ne v 
tekmovalni del.
Že prvi nastopi v statiki so napovedali zanimivo tekmovanje. 
Tekmovalci so se razvrstili v razmiku dobre minute. »Najslabši« 
je zadrževal dih preko 5 minut, še vedno najboljši, Aleš Seliškar 
iz DPD Bled, pa je s 6 minutami in 24 sekundami osvojil naslov 
državnega prvaka in zmagovalca tega prvenstva. Sledil je Jure 

Mitja Štampfer daje sodnikom obvezni znak OK
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SPUST PO REKI MURI. Plavamo po 
reki Muri za iste vode! Dobimo se v 
Gornji Radgoni v gasilskem domu do 

9.30 ure zjutraj. Po okrep ilu gremo na 
štartno mesto kjer pri nemo 12 km dolgo 
plavalno pot po Muri (traja cca 3 ure). Za 

tem sledi piknik, kjer se bo že vrtelo 
jagnje in še kaj. ;)  
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GSM: 041/800-552

 
3. - 5. 09. 

2008 

Potapljaški teden V Franciji. Potapljanje 
na udovitih lokacijah narodnega parka 
Port Cros in v akvatoriju okoli polotoka 

Giens pri Hyeresu. 
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   Dule Orehek 
GSM:041/724 - 370

 
 
 

 7. 9. 2008 

Ob 25. obletnici DAN Europa so vsi 
rekreacijski potaplja i vabljeni na 

sre anje v Gradec, Austrija. V veliki 
predavalnici Univerzitetne klinike bodo 

predstavljene zadnja spoznanja v zvezi z 
PFO, KOPB, DCS, globinskimi postanki, 
letenje po, ženske in potapljanje, otroci 

in potapljanje ..  
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Daić iz H2O Teama. Pred Miho Pribošiča 
iz DPR Tjulnji se je »vrinil« odličen 
Čeh Josef Zbynek. Po pričakovanjih 
je pri ženskah bila najboljša Jarmila 
Slovenčikova s časom 4:31. Najboljša 
Slovenka je bila Jakica Jesih iz DPD 
Bled na 2. mestu in za njo Nina Poženel 
iz H2O Teama.
V večernem delu je bila na vrsti dinamika 
brez plavuti, glavni dogodek za hrvaškega 
in češke tekmovalce, pa tudi nekatere 
naše. Spet smo videli lepe nastope, 
preko 100 metrov. V tem poletu odličnih 
rezultatov sta Tomislav Sviličić in Mitja 
Štampfer malo precenila svojo trenutno 
pripravljenost in nista uspela korektno 
zaključiti nastopa. Precej smole je imel še 
en odličen Čeh, Michal Rišian. Plaval je 
brez očal, samo s ščipalko za nos, zato je 
slabše videl pike, ki označujejo progo na 
tleh 25-metrskega dela bazena. V popolni 
sproščenosti je spregledal prvi obrat na 25 
m in z glavo treščil v steno bazena. To pa 
ni zmedlo Michala: nadaljeval je še preko 
100 metrov, na 138 m, kar bi bil nov češki 
rekord. Na žalost se je preveč dvignil in pri 
padcu v vodo ni mogel zadržati ust nad 
gladino, kar je pomenilo diskvalifikacijo, 
kljub očitnim znakom, da je vse v redu. 
Takšna so pač pravila. Res škoda.
1. mesto v dinamiki brez plavuti je tako 
pripadlo drugemu Čehu, Josefu Zbyneku, 
s 131 metri. Naš nov državni prvak Jure 
Daić (H2O Team) je preplaval 125 m. 
Sledila sta Miha Pribošič (DPR Tjul-
nji) in Aleš Seliškar (DPD Bled). Med 
ženskami je slavila Jarmila Slovenčikova 
z novim češkim državnim rekordom 135 
m in največjo dolžino dneva. Za njo se je 
uvrstila naša najboljša, Katjuša Fabjančič 
(PLK Koper), najmlajša slovenska tek-
movalka. 3. mesto si je priplavala Nina 
Poženel (H2O Team).
Zadnji tekmovalni dan je bila še tekma v 
dinamiki s plavutmi. Spočiti tekmovalci so 
še enkrat poskrbeli za zelo izenačeno tek-
mo. Kar polovica tekmovalcev je prepla-

vala vsaj tri dolžine (50 m) olimpijskega 
bazena, zato je pri končni razvrstitvi štela 
tudi sreča! Najbolj srečen je bil državni 
prvak in zmagovalec odprtega prvenstva 
Mitja Štampfer (H2O Team) s preplava-
nimi 162 m. Enako razdaljo je preplaval 
tudi Luka Pengov (DPD Bled), a se je 
zaradi krajše napovedi moral zadovoljiti 
z 2. mestom. Še večja gneča je bila za 3. 
mesto, kjer so trije tekmovalci preplavali 
točno 150 metrov. Ob upoštevanju pra-
vila napovedi je 3. mesto pripadlo Alešu 
Seliškarju (DPD Bled), Josef Zbynek in 
Jure Daić pa sta ostala brez stopničk. 
Veliko smolo je spet imel Michal Rišian, 
ki je preplaval največjo dolžino 165 m, a 
si je pri tem nabral kazenske točke, ki so 
ga potisnile na 6. mesto.
Jarmila Slovenčikova je s 127 m potrdila 
svojo premoč tudi v dinamiki s plavutmi. 
Najboljša Slovenka, Nina Poženel (H2O 
Team), je bila na 2. mestu s 84 m. Le za 
dva metra je zaostajala Katjuša Fabjančič 
(PLK Koper), za njo pa še Jakica Jesih 
(DPD Bled).
V skupni razvrstitvi, kjer šteje vsaka sekun-
da v statiki 0,2 točke in vsak preplavan 
meter 0,5 točke, sta zmagala Čeha. Pri 
ženskah je Jarmila Slovenčikova bila brez 
konkurence, pri moških je slavil Josef 
Zbynek. Naši so zasedli mesta takoj za 
njima. Pri moških je naslov državnega 
prvaka osvojil Jure Daić (H2O Team), 
drugi je bil Aleš Seliškar (DPD Bled) 
in tretji Mitja Štampfer (H2O Team). 
Najboljša Slovenka v skupnem seštevku 
je bila Nina Poženel (H2O Team), za njo 
Jakica Jesih (DPD Bled) in še Katjuša 
Fabjančič (PLK Koper). Vsi rezultati so 
na spletnih straneh www.spz.si in www.
dpdbled.si.
Letošnje državno prvenstvo ni postre-
glo z državnimi rekordi, je pa bilo zelo 
izenačeno. Izkušeni tekmovalci še vedno 
imajo nekaj rezultatske prednosti, a so vsi 
novinci dosegli zelo lepe rezultate. DPD 
Bled je imel največ, kar 5 tekmovalcev, 

od tega novinca in novinko. Trije mladi 
tekmovalci PD Maribor so dosegli spod-
budne rezultate in na tekmovanje vrnili 
društvo s športno tradicijo. Tri novinke 
- Nina Poženel, Jakica Jesih in Katjuša 
Fabjančič - so zmagale vsaka v eni tek-
movalni disciplini, kar kaže na njihovo 
izenačenost. Zaostale so za rekordi Mojce 
Studen in lahko upamo, da bodo vse na-
stopile, vključno z ostalimi tekmovalkami 
iz prejšnjih let, prihodnje leto. 
Vsi tekmovalci so pohvalili odlično or-
ganizacijo DPD Bled in DPD Kranj. K 
uspešni organizaciji so pripomogli člani 
in simpatizerji društev, sodnika Matej 
Domjo in Saša Karjuk ter donatorji. 
Skupni zmagovalec DP-ja, Jure Daič, 
se je razveselil odlične Maresove puške 
za podvodni lov, darilo podjetja Mares, 
d.o.o., ki je prispevalo še precej uporabnih 
nagrad. Zmagovalca odprtega prvenstva 
sta prejela obesek Q-Link, ki pomaga pri 
umirjanju in treniranju, drugouvrščeni pa 
Solpipe za boljšo absorpcijo kisika, darilo 
Most-Si, d.o.o. Za prepoznavnost, majice 
udeležencem in lepe nagrade so poskrbeli 
KSI, d.o.o., Mobitel, d.d., GT - Strokovna 
revija za turizem, gostinstvo in prehrano, 
XLAB, d.o.o., Grafika Paradoks, d.o.o., 
Masel, d.o.o., Skupina Norik Sub in 
Adacta, d.o.o. Dodatne nagrade, osvežilne 
napitke in krepčila so prispevali Celeia, 
d.o.o., Coca Cola HBC Slovenija, d.o.o., 
Droga Kolinska, d.d., Gorenjka, d.d. in 
Podravka, d.d. Zajeten seznam donatorjev 
je omogočil darila ne le najboljšim, pač 
pa vsem sodelujočim, ki so se razveselili 
takšne pozornosti. Pika na i je padla po 
zaključnem kosilu, ko so se udeleženci 
posladkali s fino čokoladno torto - darilo 
kavarne Brioni. Zaključno kosilo je tudi 
pokazalo, da je druženje ljudi, ki imajo 
radi prosto potapljanje, glavno gonilo 
izvedbe tekmovanj. Zato že zdaj vabilo 
vsem ljubiteljem prostega potapljanja na 
naslednja tekmovanja, ker tu še vedno 
velja “važno je sodelovati”.

Najboljše v skupni razvrstitvi: Nina Poženel, 
Jarmila Slovenčikova in Jakica Jesih

Uspešna akcija reševalcev in neuspešni nastop 
Tomislava Sviličića

Najboljši v skupni razvrstitvi za državno prvenstvo: 
Aleš Seliškar, Jure Daić in Mitja Štampfer



23

Potapljat se greš v Bruselj?! Misliš v 
Belgijo? No ja, v Belgijo ja, v Bruselj, v 
bazen. V bazen!!? Pa kaj, ploščice na dnu 
Tivolskega bazena niso dovolj dobre?!? Ti 
je res treba hoditi prav v Bruselj?!
Ko sem razložil, da je ta bazen v Bruslju 
najgloblji bazen na svetu, v katerem se 
lahko potopiš vse do globine 35m, sem 
še kako vzpodbudil zanimanje tudi pri 
kakšnem ne potapljaču. Dobro, povej še 
kaj več, kaj je še tako posebnega v tem 
bazenu. Nemo33 je objekt, ki je v celoti 
namenjen potapljanju in potapljačem vseh 
kategorij in panog. Je objekt, ki združuje 
bazen, predavalnice, konferenčno sobo, 
in restavracijo. Nemo33 uporabljajo v več 
namenov, uporabljajo ga tako rekreativni 
kot profesionalni potapljači, reševalne 
službe, policija in vojska, delavci na 
naftnih ploščadih in jedrskih elektrarnah 
v namene treningov, astronavti in koz-
monavti za treniranje v breztežnostnih 
pogojih, raziskovalne inštitucije za razisko-

vanje hiperbarične fiziologije in vpliva 
potapljanja na človeško telo, znanstveniki 
in inženirji za preizkušanje prototipov, fil-
mske ekipe in še in še bi lahko našteval.
Ideja, da bi društvo EuroDiver, kot se za 
ime spodobi, pričel potapljaško sezono 
v srcu Evrope, skupaj s potopom v naj-
globljem bazenu na svetu, je bil zadosten 
razlog, da se je ekipa 23-tih entuziastov 
odpravila z avtobusom na pot.
Seveda smo izkoristili prijetno s koristnim 
in nismo zamudili priložnosti, da si ogleda-
mo nekaj največjih zgodovinskih in evrop-
skih znamenitosti. Prizorišče znamenite 
bitke pri Waterlooju, kraljevega muzeja 
orožja in oklepov, muzej lepe umetnosti, 
sprehod po sferičnih dvoranah 165-milijar-
dkrat povečani celici železovega kristala, 
ki jo imenujejo Atomium. Razgledana 
točka Atomiuma omogoča izvrsten pogled 
na srednjeveško mestno jedro in katedrale.  
Bruselj ponuja izvrstno mešanico nove in 
stare arhitekture,  sprehod med poslopji 

Evropskega parlamenta in 
sedeža Evropske komisije ali 
pa sprehod po ozkih starih 
cehovskih ulicah kjer smo 
našli znameniti bronasti kipec 
Maneken Pis – dečka ki lula. 
Po ulicah se širi vonj vročih 
čokoladnih vafljev, indijske, 
azijske, španske, belgijske, 
grške kulinarike. Izložbe 
čokoladnic v katerih bruhajo 
fontane pravo čokolado ali 
pa trgovina z 250-imi vrstami 
belgijskega piva in pubi, ki so 

DOGODKI

odprti dolgo v noč, dajejo mestu poseben 
čar in utrip. 
Ampak čokolada in vaf lji niso glavni 
razlog našega pohajkovanja po Bruslju. 
Že ko smo se pripeljali pred objekt 
Nema33, ki je skoraj v samem centru 
mesta, se je videlo da je ta objekt nekaj 
posebnega. Za razliko od ostalih bazenov, 
ki so vkopani v tla, se ta prične v nivoju 
tretjega nadstropja, tako omogoča, da v 
restavraciji sediš na globini -7m. Že ko sem 
vstopil v objekt Nema33 kot zadnji, sem 
opazil navdušenje na obrazih naše ekipe. 
Sprejemnemu prostoru z intimno svetlobo 
v katerem so združili restavracijo in bar, 
okrašenemu s potapljaškimi jeklenkami 
in malo rumeno podmornico daje pečat 
sedem velikih turkizno modrih oken s 
pogledom v velik bazen. Pravi človeški 
akvarij poln potapljačev in mehurčkov. 
Fantastičen pogled in atmosfera, ki je še 
podžgala željo po potopu. Organizacija 
ekipe Nema33 je na najvišjem nivoju, v 
vseh pogledih. Bazen je zelo čist in urejen, 
oprema nova in skrbno pospravljena na 
svojem mestu. Sredi bazena je velik rdeč 
Zodiac, ki omogoča treniranje skokov v 
vodo s čolna in vzpenjanje nazaj na čoln 
po opravljenem potopu. Bazen z 2500m3 
neklorirane sladke vode, temperature 
30°C. Za kvaliteto vode skrbijo posebni 
računalniško vodeni filtrirni sistemi, za 
toploto vode pa solarni sistem. Bazen je 
sestavljen iz več nivojev, nivo za začetnike 
globine 1,30m, nivo za plavalce globine 
2,50m, raziskovalni nivo globine 5m, 
del bazena z globino 10m in drugi del 
z globino 35m. Oba globlja dela sta 
povezana s podvodnim sistemom dveh 
jam na globini 9m, v katerih so zračni 
žepi z dovodom svežega zraka. V času 
ko smo se zbrali pred bazenom in nam 
je organizator potopa v Nemu podal vse 
informacije in navodila za potop, je pre-
dhodna ekipa ravno zaključevala potop. V 
Nemu so nam dali na voljo vso opremo, 
ki jo ekskluzivno dobavlja proizvajalec 
potapljaške opreme Aqualung, tako nam 
je bilo na voljo za testiranje več vrst 
kompenzatorjev in regulatorjev.  Prvi 
del potopa v bazenu je bil namenjen po-
tapljanju z ABC opremo in spoznavanju 
bazena. Za testiranje potapljanja na vdih 
so pripravili del bazena z globino do 10m 
in referenčno vrvjo. Po kratkem uvodnem 
delu je sledil potop. Razdelili smo se v 
ekipe, v katerih smo združili izkušenejše 
potapljače z manj izkušenejšimi. Bazen 
Nemo33 omogoča globok in varen potop 

Nemo33-drugič
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v idealnih pogojih, konstantna tempera-
tura 30°C, maksimalna vidljivost, potop 
brez tokov v omejenem prostoru, skratka 
pogoji ki zagotavljaj odlično priložnost 
za brezskrben potop za vsakega, ki bi rad 
pridobil dodatne ali pa prve izkušnje z 
globljimi potopi. Sam sem se v ekipi štirih 
odločil za počasen potop najprej do 10m in 
obisk obeh lepo poslikanih zračnih jam, kjer 
smo testirali naše glasove. Že na samo 9m 

globine lahko opazimo spremembo glasu 
zaradi gostejšega zraka, ki je bolj piskajoč, 
smešna zadeva vredna poizkusa. Ko smo 
se dodobra nasmejali smo odplavali do dela 
bazena z globino 35m. Dno se zaradi zračnih 
mehurčkov nekaj potapljačev na dnu ob 
samem spustu ni videlo, občutek je bil kot bi 
se potapljal v steklenici Radenske. Sam spust 
je bil enkraten, prevevali so me občutki zado-
voljstva po tako dolgo pričakovanem potopu 
in zavedanju, da samo še malo in bom na dnu 
najglobljega bazena na svetu. Na dnu sem 
si po obveznem fotografiranju in izmenjavi 
čestitk ekipe za doseženo zadano nalogo, vzel 
kakšno minuto zase in opazoval dogajanje 
okoli sebe. Pogled s take globine proti gladini 
v tako čisti vodi je zelo impresiven. Posvetil 
sem se občutkom in brez dvomov zaznal vpliv 
globine na moje psihične in motorične spo-
sobnosti, zavedanje, da fizikalni zakoni veljajo 
tudi zame, je bila velika nagrada opravljenega 

potopa. Ob dvigu smo se preko oken v resta-
vracijo nastavljali fotografskim aparatom in 
opazovali kako v restavraciji pripravljajo našo 
večerjo. Kruljenje želodca je pospremilo še 
trkanje po zvonu, ki je pomenilo da moramo 
počasi končati svoj potop.
Večer smo uživali ob izmenjavi izkušenj 
pravkar doživetega. Zaključili smo z odlično 
večerjo skrbno izbranih azijskih jedi z ugoto-
vitvijo, da bi si definitivno želeli tak objekt 
imeti tudi doma. Ker ga nimamo, smo si 
obljubili, da se kmalu vrnemo na še en potop 
v Nemo33 tudi z upanjem, da si bodo do 
takrat že omislili spominske majčke, ki smo 
si jih tako želeli.
In za tiste, ki nas ne razumejo, ploščice na 
dnu Nema so drugačne, če nič drugega te 
na dnu pričaka napis »Honneur à Vincent 
artisan des profondeurs«, napis v čast Vin-
centu, ki je položil keramične ploščice v 
bazenu Nemo33.

Pravilna prehrana pri potapljanju Rok Kovačič
Foto: Jure Gasparič

Pravilna prehrana je pomembna pri vsaki rekreaciji, ne glede na 
stopnjo zahtevnosti, saj je naša zmogljivost odvisna od kvalitete 
zaužitih hranil. Poleg pravilne prehrane je pri potapljanju, kot pri 
drugih športih, pomembna tudi dobra telesna pripravljenost. Še 
posebej pri potopih v toku, mrzli vodi in sploh vseh zahtevnejših 
potopih. Kljub prepričanju nekaterih, da je potapljanje zgolj 
»rekreacija«, nam dobra fizična pripravljenost omogoča varnejše 
potapljanje. Za dosego in vzdrževanje dobre fizične kondicije pa je 
pravilna prehrana, poleg rednega treninga, temeljnega pomena.
Cilj pravilne prehrane je redno oskrbovanje telesa s potrebnimi 
hranili ter pospeševanje presnove in transporta snovi po telesu. 
Redna pravilna prehrana pomeni enakomeren dotok hranil, ki 
omogoča zadostno sproščanje energije potrebne za pravilno 
delovanje procesov presnavljanja. Pri vnašanju hranil moramo 
upoštevati naslednje:
1. Normalna dnevna potreba po energiji je pri moških 2000 kcal 

in pri ženskah 1500kcal
2. Zaužijte vsaj pet obrokov dnevno, ki naj bodo primerno se-

stavljeni in količinsko tolikšni, da zadostijo do naslednjega 
obroka. S tem boste vzpostavili enakomerno presnovo in 
pospešili prebavo

3. 1 gram ogljikovih hidratov ima 4kcal, 1 gram beljakovin ima 
4kcal, 1 gram maščob ima 9kcal, 1 gram alkohola ima 7kcal

4. Obrok naj sestavlja 40% kalorij iz ogljikovih hidratov, 40% kalorij 
iz beljakovin in 20% iz nenasičenih maščob

5. Uživajte sestavljene ogljikove hidrate, količino pa prilagodite 
glede na aktivnosti, ki sledijo v 2-3 urah po obroku. Prekomeren 
vnos bo končal v maščobnem tkivu

6. Izgubo maščobnega tkiva lahko dosežete le z pravilno prehrano 
in dieto, ki ima negativno energijsko bilanco

7. Pred potopi ne uživajte preprostih sladkorjev in mastne hrane, 
saj dviguje kislino. Primerno se hidrirajte.

Ogljikovi hidrati (CH)
So glavni vir energije, saj omogočajo povečano aktivnost, vplivajo 
na dobro počutje in splošno zdravje. Osnovni gradniki ogljikovih 
hidratov so preprosti sladkorji (glukoza, galaktoza, fruktoza, ribo-
za), ki se v procesu razgradnje ogljikovih hidratov spremenijo iz 
poli- v mono-saharide. Hitrost katabolnih procesov razgradnje je 
odvisna od količine sestavljenih sladkorjev v živilih. Preprostejši 
kot je sladkor, hitreje se razgradi in hitreje prehaja v kri. Hitrost 
razgradnje ogljikovih hidratov v sladkorje in telesna absorpcija 
hranil, je določena z nivojem glikemičnega indeksa (GI), ki ga ima 
določeno živilo. Višji kot je GI, hitreje se sladkor sprošča v kri. 
Glukoza kot preprosti sladkor ima tako vrednost GI 100. Prepro-
ste sladkorje najdemo predvsem v izdelkih iz bele moke, belega 
sladkorja in v sadju, medtem ko sestavljene sladkorje najdemo v 
večini polnozrnatih živilih.
Pri vnašanju ogljikovih hidratov moramo stremeti po živilih s 
čim nižjim GI, kot so pusti ovseni kosmiči, črni kruh, testenine 
iz polnozrnate moke, in se izogibati vsem živilom s preprostimi 
sladkorji, kot so čokolade, med, izdelki iz bele moke in belega 
sladkorja ter paziti na zmerno uživanje sadja. GI nam torej pove 
kvaliteto vnesenih ogljikovih hidratov oz. kako hitro se nek ogljikov 
hidrat pretvori v glukozi. Glikemični vnos (GV) pa nam pove koliko 
glukoze se proizvede iz živila, glede na njegovo vsebnost ogljiko-
vega hidrata z določenim GI. Glikemični vnos izračunamo tako, 
da vsebnost ogljikovih hidratov v živilu pomnožimo z vrednostjo 
GI in delimo s 100.

GV = %CH v živilu * GI / 100

GV nam pove koliko sladkorja 
pride kako hitro v kri. V prime-
ru uživanja živil z visokim GI 
moramo ta torej, da bi ohranili 
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enakomeren nivo sladkorja v krvi, vnesti v mnogo manjših 
količinah. Z uživanjem živil s nizkim GI (pod 50) 
dosežemo enakomerno izločanje inzulina in dobro pre-
snovo. V primeru, da uživamo predvsem živila z visokim 
GI, se zmanjšana sposobnost celic, da absorbirajo glukozo. 
Zaradi visokega nivoja krvnega sladkorja, ki ga pankreas 
skuša zmanjšati, telo izloča velike količine inzulina. Visoka 
prisotnost sladkorja in inzulina v krvi pa škoduje ožilju, 
povečuje krvni pritisk, znižuje HDL holesterol (dobri ho-
lesterol) in obremenjuje pankreas. Daljše uživanje takšne 
prehrane vodi v diabetes tip II, in zvišuje nevarnost bolezni 
srca in ožilja, kapi in določenih vrst raka.
Živila z nizkim GI, navadno vsebujejo veliko vlaknin, ki 
zaustavijo hitro prehajanje preprostih sladkorjev v kri in 
zagotavljajo počasno sproščanje hranil. S tem vzpostavijo 
manjše nihanje nivoja sladkorja v krvi in omogočajo nor-
malno izločanje inzulina. Zaradi počasnejšega sproščanja 
sladkorjev, nam takšna hrana daje energijo dalj časa in tudi 
lakota nas popade mnogo kasneje.
Posledica premajhnega vnos ogljikovih hidratov je nizka 
vzdržljivost in hitra izčrpanost. Ko telo porabi energijo 
ogljikovih hidratov začne porabljati maščobne zaloge, 
pri čemer pa porabi 8% več kisika, kot pri predelovanju 
ogljikovih hidratov. Hkrati pa se v telesu tvori 30 od-
stotkov manj CO2, kot če bi telo metaboliziralo ogljikove 
hidrate. Vnos preprostih ogljikovih hidratov, ki so hitro 
prebavljivi pomeni hiter dvig sladkorja in inzulina, zato jih 
uživamo le takrat, kadar potrebujemo hitro nadomestiti 
energijo. Uživamo jih v zmernih količinah, predvsem 
po zahtevnejših potopih in po potopih v mrzli vodi, 
saj potrebuje telo veliko energije za vzdrževanje telesne 
temperature. Pri fizičnih naporih telo proizvaja potrebno 
energijo, vendar se le 25 odstotkov proizvedene energije 
dejansko porabi za delo mišic, preostalih 75 odstotkov pa 
telo oddaja kot toploto.
Prekomerni vnos ogljikovih hidratov vpliva na dvig telesne 
teže, saj se odvečna količina ogljikovih hidratov pretvori 
v maščobno tkivo.

Vlaknine 
So neprebavljivi kompleksni ogljikovi hidrati (celuloza, 
hitin), ki tvorijo rastlinski celični ovoj. Pomembne so pre-
dvsem zaradi prednosti, ki jih ima uživanje balastne prehra-
ne. Dajejo občutek sitosti in ohranjajo pH v želodcu. Pred 
potopom nikoli ne jesti maščob in preprostih sladkorjev, 
saj povzročajo dviganje kisline in neprijeten občutek. Zelo 
dobro se obnesejo ovseni kosmiči z nekaj skute, ki te na-
sitijo, dajo pravo energijo in vpijejo vso odvečno kislino, 
tako da si na vsakem potopu lahko do ušes nasmejan, tudi 
ko stojiš na glavi. Vlaknine pripomorejo tudi k hitrejši 
prebavi, upočasnjujejo naval sladkorja v kri (znižujejo 
glikemični vnos obroka), zmanjšujejo nivo holesterola v 
krvi, izboljšujejo peristaltiko in izločanje toksičnih snovi 
iz telesa, zmanjšujejo nevarnost črevesnega raka.
Najdemo jih v pustih kosmičih (ovseni, pšenični), pol-
nozrnatih izdelkih (črn kruh, graham testenine), lahko 
pa jih kupite tudi v obliki zmletih žitnih lupinic (otrobi). 
Priporočena dnevna količina je 35-60g vlaknin dnevno. 
Prevelik vnos pa bi pomenil le potrebo po dodatni hidraciji 
in dodatnem vnosu hranil, vendar glede na to, da večina 
ljudi dnevno vnese le 15g vlaknin, nam na to ni potrebno 
posebej paziti.

IZOBRAŽEVANJE

Tabela glikemičnih indeksov (GI):

Beljakovine
So pravtako potrebne za delo, predvsem za intenzivno mišično delo, saj 
so sestavljene iz aminokislin, ki so nujno potrebne za rast in regeneracijo 
mišic. V kolikor dnevno ne vnesemo dovolj beljakovin, bo telo začelo 
porabljati lastne beljakovine, ki jih bo črpalo iz mišične mase. Tako se 
alpinistom na težkih vzponih, kjer jedo le malo in še to večinoma zgolj 
ogljikove hidrate, pogosto zgodi, da se z odprave vrnejo lažji, a mnogo 
bolj zamaščeni. Telo namreč v primeru pomanjkanja beljakovin in pri-
sotnosti velikih naporov kuri lastne beljakovine iz mišic, ki so najhitreje 
dostopne. Normalna dnevna potreba po beljakovinah je 0,8 grama na 
kilogram mišične mase, kar pomeni, da mora 80kg posameznik, ki ima 
10% maščobnega tkiva dnevno vnesti 57,6g beljakovin dnevno.
Minimalni dnevni vnos beljakovin = (masa – maščobno tkivo) * 0,8
Intenzivni treningi povzročijo pospešeno razgradnjo mišičnega tkiva, zato 
potrebujejo vsi, ki veliko trenirajo, mnogo večje količine beljakovin od 
običajnih, tako lahko telo obnovi poškodovano mišično tkivo in poveča 
mišično maso. Vnos beljakovin mora biti v tem primeru 1-1,5g na kg 
mišične mase. V primeru pomanjkanja beljakovin pride do neravnove-
sja, zaradi česar je razgradnja mišic (katabolizem) hitrejša od obnove 
(anabolizem). Posledica tega je izguba mišičnih beljakovin oz. mišične 
mase. Kar pomeni, da lahko večurni 
in naporni treningi povzročijo izgubo 
mišičnega tonusa in mase. V izogib temu 
moramo povečati vnos beljakovin, saj 
tako omogočimo rast mišic, zagotoviti pa 
moramo tudi dovolj ogljikovih hidratov, 
da ohranimo obstoječo mišično maso. V 
primeru prevelikega vnosa beljakovin se 
le te pretvorijo v sladkorje ali maščobne 

Nizek GI (pod 40) Srednji GI (40-60)  Visok GI (nad 60) 
37 - paradižnikova juha  
36 - jabolko  
36 - hruška  
36 - polnozrnati špageti  
35 - energij. tablica 
34 - èokoladno mleko  
33 - PR bar  
33 - jogurt, sladkan  
32 - posneto mleko  
31 - sojino mleko  
31 - suhe marelice  
30 - zelen fižol  
30 - banana, polzrela  
29 - leèa  
27 - mleko, polnomastno  
25 - grenivka  
25 - breskve  
25 - jeèmen  
24 - slive  
23 - fruktoza  
22 - èešnje  
18 - soja  
14 - arašidi  
14 - nemasten jogurt, 0,1 % 

 

  

  

  

  

  

60 - otrobi  
59 - borovnièeva torta  
57 - pomaranèni sok  
57 - testo za pico  
56 - kuhan krompir  
56 - bel riž, dolgozrnat  
55 - rjav riž  
55 - keksi iz ovsene moke  
55 - jagodna marmelada  
55 - marelièna marmelada  
55 - pop corn  
55 - sadni koktajl  
55 - koruza  
55 - mango  
54 - sladki krompir  
54 - krompirjev èips  
53 - polnozrnat kruh  
52 - banana, dobro zrela  
52 - kivi  
50 - fižol v ploèevinki  
49 - ovseni kosmièi  
49 - sirovi tortelini  
49 - èokolada  
48 - kuhan fižol  
48 - grenivkin sok  
47 - riž, beli, kuhan na pari  
46 - laktoza  
44 - juha iz leèe  
44 - kosmièi z veliko vlaknin  
43 - grozdje  
43 - pomaranèa  
43 - puding  
42 - polnozrnati muesli  
41 - špageti (brez omake)  
41 - polnozrnat kruh  
41 - jabolèni sok (nesladkan) 

100 - glukoza  
95 - francoski kruh  
91- Gatorade  
85 - peèen krompir  
84 - koruzni kosmièi 
83 - krompir, instant  
82 - rižev krispy  
82 - riževi keksi  
80 - vanilijevi vaflji  
76 - krof  
76 - pomfri  
74 - graham krekerji  
74 - slani keksi  
74 - pire krompir  
73 - med  
73 - zrnat èips  
72 - lubenica  
72 - smoki  
71 - korenèek  
70 - beli kruh  
70 - toast  
69 - drobtine  
68 - pijaèe kot npr. Fanta  
68 - èokoladica Mars  
67 - lešniki  
66 - ananas  
66 - gobova juha  
65 - sladkor  
65 - instant ovseni kosmièi  
65 - rogljièki  
64 - rozine  
64 - vložene marelice  
64 - rdeèa pesa  
64 - makaroni s sirom  
61 - sladoled  
61 - hamburger (kruh) 

 Vir: www.mojtrener.com
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kisline, ki se v telesu vežejo kot maščobno tkivo, pri tem pa so jetra in ledvica 
močno obremenjena, zato je pomembna dodatna hidracija. Poleg tega, se 
pri prevelikem vnosu beljakovin pojavi tudi izguba kalcija, kar pomeni, da ga 
moramo temu primerno dodatno vnašati v telo. Pri uživanju beljakovinskih 
živil moramo biti pozorni, da vsebujejo čim manj maščob. Zato se izogibamo 
vsem mastnim stvarem in posegamo raje po pusti skuti, pustih piščančjih 
prsih, pustemu mleku in mlečnih izdelkih.

Maščobe 
So poleg ogljikovih hidratov pomemben 
vir energije, ki ga začne telo porabljati, ko 
izprazni glikogenske rezerve nakopičene v 
mišičnem tkivu. Potrebne so za vzdrževanje 
zdravja in dobrega počutja, saj so nujno 
potrebne za transport maščobotopnih vita-
minov (A, D, E in K) in imajo pomembno 
vlogo pri uravnavanju krvnega tlaka in nivoja 
holesterola v krvi. Zato maščob ne smemo popolnoma izločiti iz prehrane. Pri 
vnosu njihovem moramo biti pozorni, da vnesemo čim manj nasičenih maščob 
(svinjina, mleko, bučno olje, maslo) in jih raje nadomestimo z nenasičenimi 
maščobami (olivno, mandeljnovo, arašidovo, koruzno, sončnično, sezamovo 
olje). Nasičene maščobe stimulirajo telo k proizvodnji LDL, zato uživanje 
tovrstnih maščob dvigne nivo holesterola v krvi in poveča nevarnost bolezni 
srca in ožilja. Po drugi strani pa zaužitje nenasičenih maščob prispeva k 
znižanju nivoja holesterola v krvi. Še posebej ugodno vplivajo na znižanje 
nenasičene omega 3 maščobne kisline.
Kljub koristnosti nenasičenih maščob, pa moramo biti tudi pri vnašanju le teh 
previdni, saj predstavljajo vse maščobe zelo koncentriran vir energije. Zato 
prekomerno uživanje pripelje do povečanja deleža telesne maščobe. Delež 
zaužitih maščob, naj zato ne presega 20% vašega kaloričnega vnosa, seveda 
pa moramo pri tem vnesti predvsem nenasičene maščobe.

Vitamini
So nujno potrebni za dobro počutje pri intenzivnih naporih, saj skrbijo za 
mnoge procese in ohranjajo odpornost imunskega sistema. Dober vir vitami-
nov so predvsem sadje in zelenjava, ki s svojimi mikrohranili telo oskrbujejo s 
potrebnimi snovmi za normalno delovanje in ohranjanje dobre kondicije.

Minerali
So pomembna mikrohranila, ki skrbijo za 
številne procese v telesu, zato jih moramo 
v zmernih količina redno vnašati v telo. 
Pri povečanem vnosu beljakovin moramo v 
telo dodatno vnašati kalcij. Dober način za 
vključitev mineralov v prehrano je ohranjanje 
raznovrstnosti prehrane, pri tem pa mora-
mo upoštevati osnovna pravila zdravega 
prehranjevanja.

Hidracija
70% telesne teže sestavlja voda, zato je hidracija še kako pomembna. Zadostna 
hidriranost skrbi za nemoteno delovanje procesov presnavljanja, transporta 
hranil in skrbi za ohlajanje telesa. Pri hidriranju upoštevamo pravilo, da na 
vsakih 1000kcal vnesemo 1 liter vode. Pri potapljačih je hidracija še posebej 
pomembna, saj je prenos snovi in s tem tudi izločanje plinov v krvi močno 
povezano s hidriranostjo telesa. Pri večjih naporih in mrzlih potopih je hi-
dracija zelo pomembna, saj se v mrzli vodi dušik mnogo počasneje izloča iz 
telesa. Za normalno delovanje potrebuje telo 1-7 litrov vode dnevno. Količina 
potrebnega vnosa je odvisna od temperature, vlažnosti, aktivnosti in drugih 
pogojev, a v povprečju naj bi za normalno hidracijo, poleg 20% vode, ki jo 
zaužijemo s hrano, dnevno spili vsaj še 2l vode.
Za optimalno hidracijo med rekreacijo, moramo 2 uri pred potopom zaužiti 

0,25-0,5 l vode, nato še dodatnih 0,2 l tik pred po-
topom (v mrzlem vremenu zaužijemo dodatnih 0,5 
l 10min pred potopom). Po potopu zaužijemo vsaj 
0,5 l tekočine, v mrzlem vremenu vroč čaj. Prevelika 
hidracija praktično ni mogoča, paziti moramo le na 
nadomeščanje soli, mineralov in vitaminov, ki jih s 
prekomerno hidracijo lahko odnašamo iz telesa. Pri 
naporih daljših od ene ure je pomembno, da nadome-
stimo izgubljene elektrolite. Zato se pri daljših naporih 
priporoča uživanje energijskih napitkov, ki poleg vode 
navadno vsebujejo elektrolite in ogljikove hidrate.

Primer jedilnika za potapljanje na mrzel dan:
Zajtrk – Po jutru se dan pozna! (25% dnevnega 
vnosa)
Kompleksni ogljikovi hidrati (60%), imajo počasen 
glikemični indeks, kar pomeni, da se enakomerno 
sproščajo v kri in jih telo sproti porabi. Zagotavljajo 
primerno energijo. Beljakovine (30%), nič maščob, nič 
sladkorja – saj v nasprotnem primeru že zjutraj takoj 
po sladkorni dozi padeš v hipoglikemično stanje, ki 
povzroča zaspanost, utrujenost, brezvoljo, močno lako-
to in potrebo po novih preprostih sladkorjih. Maščoba 
upočasnjuje presnovo. Hiter metabolizem moramo 
vzdrževati še posebej v hladnih razmerah, da nas telo 
fino kuri. Nekaj malega sadja pred potopom (10%), 
da vnesemo nekaj osnovnih vitaminov, si opomoremo 
od noči in vnesemo nekaj preprostih sladkorjev, ki jih 
bomo porabili med potopom.
Malica – po prvem potopu (15% dnevnega vnosa)
Nekaj kosov polnovrednega kruha, da priskrbimo novo 
energijo za nadaljevanje dneva. Nekaj beljakovin za 
regeneracijo mišic in nekaj malega sladkorja v obliki 
sadja ali v obliki čokolade v kolikor si premražen ali 
zelo utrujen.
Kosilo – malce večji obrok (20% dnevnega vnosa)
Predvsem beljakovine (45%) (piščanec, pusta skuta, 
fižol, leča, čičirika, soja ipd.), polnozrnat kruh ali 
ovseni kosmiči (40). Sadje in zelenjava (10%) za vnos 
vitaminov in mineralov. Par majhnih oreščkov (5%).
Malica – po drugem potopu (15% dnevnega vnosa)
Isto ali podobno kot zgoraj.
Večerja – čim manj ogljikovih hidratov (25% dnevnega 
vnosa)
Beljakovine (70%), čim manj ogljikovih hidratov 
(max.30%), malo maščob (5%) in nič sladkorja.

Povzetek
Pomembno je, da jemo pogosto 2-3 ure narazen, da 
ohranjamo hitro presnovo. Jesti moramo v malih 
količinah in stalno. Kompleksni ogljikovi hidrati in 
puste beljakovine ti omogočajo celodnevne napore. 
Vitamini so pomemben dodatek za ohranjanje imun-
skega ravnotežja. Sladkorji zgolj za potrebe hitrega 
segrevanja sicer čim manj, saj povzročajo poplave 
inzulina. Vlaknine so pomembne za uravnavanje pre-
bave in nivoja sladkorja v krvi. Nenasičene maščobe 
so potrebne predvsem za izgradnjo celičnih sten, kar 
pa je bolj pomembno pri intenzivni vadbi za mišično 
maso. Poleg redne kvalitetne prehrane je pomembna 
tudi zadostna hidracija, zato moramo pri celodnevnem 
potapljanju zaužiti minimalno 2L vode.

IZOBRAŽEVANJE
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POD GLADINO MEDITERANA

Vreten~arji 493

Sphyraena sp.
barakuda
= morska ščuka; hr. štukan, škaram; it. sfirena, luccio di mare 
Barakude (Osteichthyes, Percomorphi, Sphyraenidae)

Opis: Barakude so ribe z izrazito vretenasto oblikovanim telesom, ki spominja na 
sladkovodno ščuko. Glava je velika, gobec dolg in šilast, spodnja čeljust je daljša 
od zgornje. V ustih so številni veliki koničasti zobje, ki so vidni tudi pri zaprtem 
gobcu. Oči so velike. Pobočnica je popolnoma ravna. Hrbtni plavuti sta dve, med 
njima je velik razmik. Prva hrbtna plavut je bodičasta. Repna plavut je močno raz-
cepljena. Hrbet je temno moder, spodnja stran je srebrna, mlajši primerki imajo 
lahko vzdolž telesa večje temnejše lise. 

Območje naselitve: So pelagične ribe, dobri plavalci in izredno požrešni plenilci. 
Rade zahajajo tudi v somornico. Njihova glavna hrana so ribe.

Sorodne vrste: V Sredozemskem morju živijo tri vrste barakud. Največja je sre do-
zemska barakuda (S. sphyraena), ki zraste do 1,6 m in tehta okrog 8 kg. Naj manj-
ša in dokaj redka je indopacifiška rumenoproga barakuda (Sphyraena chry so tae-
nia) zraste le okrog 30 cm. Najdemo jo le v jugovzhodnem delu Sredozemskega 
morja, npr. ob obalah Izraela, Libanona in južne Turčije. Precej bolj razširjena je 
progasta barakuda (Sphyraena viridensis), ki je zelo podobna sredozemski bara-
kudi. Zraste do 1,3 m, njen telesni vzorec (proge) je bolj izrazit kot pri evropski 
barakudi. Čeprav velike odrasle barakude živijo bolj samotarsko, pa večina mlaj-
ših barakud enake velikosti rada plava v velikih jatah, lahko tudi z nekaj 100 oseb-
ki. Na sliki so verjetno predstavnice progastih barakud.

 
3–50 m

10 vretencarji.indd   493 3/7/2007   12:18:49 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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Moram priznati, da me otok Krk ni nikoli preveč privlačil, saj 
sem izrazita »cresoljubka«. Čeprav sem ga celo življenje opazo-
vala z druge strani Kvarnerskega zaliva, mi je bil nezanimiv. 
Edina stvar, ki je bila vsaj malo zanimiva, je bilo opazovanje 
Krškega mostu po nevihti, ko se je zelo jasno videl tudi s tako 
velike razdalje. 

In kaj me je premamilo, da sem se vseeno odločila za obisk mesta 
Krk (seveda na otoku Krk)? 
Za to avanturo sem se odločila zato, ker so se mi obetali: štirje poto-
pi, prijetne vožnje z ladjico, dobra družba, obisk Golega otoka ... in 
možnost, da mi bo Krk postal všeč. Tako sem se s kolegi iz društva 
Eurodiver v petek, 9. maja podala na pot. Štirje pogumneži so se 
odločili, da bodo vzeli pot pod noge že ob 5.30, ko so s kolesi startali 
iz Kranja. Na Vrhniki se jim je pridružil še en izzvani član, ki bo morda 
naslednjič bolje razmislil, preden bo kaj obljubil na zabavi. Čeprav 
njihov podvig ni minil brez težav in padcev, so se zelo dobro držali, 
ko smo jih dohiteli kmalu po Knežaku. Tam smo malo poklepetali, 
se okrepčali in se spet odpravili naprej proti morju, vsak s svojim 
prevoznim sredstvom.
Vsakič, ko se pri vožnji po avtocesti naenkrat odpre pogled na cel 
Kvarnerski zaliv, se mi zdi, da bi najraje že od tam skočila v to veliko 
modrino, ki me je tokrat spominjala na olje na platnu. Vreme je bilo 
obetavno, kar je samo še dodatno podžigalo željo, da bi se čim prej 
spustila pod vodno gladino. Na reški obvoznici smo se uspešno izognili 

glavni gneči in se mimo Bakra počasi začeli približevati Krku. Že sam 
dostop na otok Krk je poseben na svoj način. Most, dolg 1,43 km, 
je impresiven s svojimi velikimi betonskimi loki. Le-ti v kombinaciji 
s skalnatim terenom in z mislijo, da te lahko kakšen močnejši sunek 
burje odpihne v morje, vzbudijo celo malo strahospoštovanja.
Po prihodu v mesto Krk smo se oglasili v potapljaškem centru, 
kjer smo bili dogovorjeni. Čeprav je bilo prvotno mišljeno, da 
bomo petkov popoldanski potop opravili s kopnega, smo se takoj 
podali na morje. Naš cilj je bil Mali Plavnik. Sonce se je že počasi 
spuščalo in naša ladja je odrinila od obale. Za ta potop se nas 
je odločilo pet potapljačev. Pripravam je sledila kratka predsta-
vitev potapljaške lokacije in skok v vodo. Temperatura vode nas 
je hitro osvežila in počasi smo se potopili v globino. Posebnost 
tega potopa so bile »piramide«, skale v obliki stožcev. 
V soboto smo se podali na dva potopa z ladjo, ki smo si jo de-
lili s nekaj avstrijskimi potapljači. Za oba potopa na (velikem) 
Plavniku se je odločilo devet naših potapljačev. Prvi potop je 
bil na lokaciji grebena Plavnik (Plavnikreef). Potop se je začel v 
plitvini in počasi smo se spuščali v globino. Na samem začetku 
potopa me je presenetila hobotnica, ki sem jo nehote prestrašila 
pri počitku. Razen krakov je pred mojimi očmi ostalo samo 

Eurodiver vikend na Krku

Veronika Ivančević
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njeno črnilo. Ob koncu potopa smo si za kratek čas »oddahnili« 
v majhni vdorni jami. Do notranjosti smo priplavali po ožjem 
prehodu, na koncu katerega nas je dočakala majhna prodnata 
plaža, in ko si pogledal proti vrhu, si videl nebo in rastline, ki so 
se uspešno zasadile na tem nehvaležnem skalnatem terenu. 
Počitku in kosilu je sledila vožnja do lokacije »indijanski gre-
ben«, kjer nas je že ob približevanju dočakalo nenavadno ptičje 
oglašanje. Kmalu smo na nebu zagledali beloglavega jastreba, 
kako leti nad skalami. Sledil je potop, kjer smo lahko videli nekaj 
zanimivih vzporedno nastalih jam oz. vdolbin v steni. Po potopu 
pa smo ugotovili, da smo zasidrani v bližini dveh gnezd v steni, 
in razločno smo lahko videli po enega mladiča v vsakem. Kako 
nehvaležen kraj za vzgojo otrok! 
Med potopi smo imeli priliko srečati veliko podvodnega življenja: 
gorgonije, citronaste kamnite čašice, rumene zoantarje, sma-
ragdne zvezdaše, ogromno število barvitih flabelin, kar nekaj 
»razstavnih primerkov« spalancijenijevega cevkarja, pisančke, 
morske lilije, bradavičasto morsko zvezdo izjemne velikosti, 
mnogokrako morsko zvezdo, prozorne in rdeče kozolnjake, 
(velike) pirke, izredno radovedne kneze, veliko babico, črnike, 
kar nekaj škarpočov, pavlinke, ognjeno rdeče morske zvezde, 
črnorepo ustnačo...in še in še in še.
Zvečer smo se zbrali na večerji, da še enkrat obnovimo vse 
dogodivščine, zberemo vtise in se pripravimo na nedeljo. 
Zaradi potencialnih organizacijskih težav smo se odločili, da 
bomo nedeljski potop preskočili in se vsi skupaj odpravili na 

Goli otok. Čeprav se naša ladja Škarpoč v sobotni temi ni zdela 
preveč privlačna in obetavna, smo v nedeljskem jutru odrinili v 
smeri Golega otoka. 
Jutranja burja nas je hitro predramila. Tudi najbolj zaspani pa so 
prišli k sebi, ko je ladja že kmalu po izplutju začela kazati težave 
z motorjem. Naše dvome, ali bom osploh prišli do cilja, sta kmalu 
odgnala kapitana, ki jima je uspelo odpraviti kvar. Priznam, da me 
je kar malo »zvilo«, ko smo se približali temu skalnatem otoku, na 
katerem so edini prebivalci ovce, ki se pasejo po celem otoku in 
imajo svoje hleve v uničenih prostorih bivšega taborišča. Zgodbe 
o življenju na otoku v času delovanja taborišč so samo še dodatno 
potrdile, da človeška krutost resnično ne pozna meja. Čeprav nas je 
pred vhodom v lučico, kjer je tudi gostilna, na obali dočakala zelo 
lepa »vila« iz kamna, smo se ves čas zavedali, da je ta otok številnim 
ljudem povzročil predvsem gorje. Ob sprehodu po otoku so me 
prevevali zelo nasprotujoči se občutki: po eni strani navdušenje 
nad pokrajino (tipična kamnita kraška, v ozadju otoka pa mogočni 
Velebit), po drugi strani pa tesnoba zaradi usod vseh tistih, ki so na 
svoji življenjski poti doživeli Goli otok v najslabši luči in med kate-
rimi veliko njih ni preneslo tega bremena. Po vrnitvi v mesto Krk 
smo spoznali moškega, ki je dve leti in pol svojega življenja pustil 
ravno na Golem otoku. Poslušali smo ga z velikim zanimanjem in 
spoštovanjem, vse dokler nas čas ni začel preganjati in smo morali 
na hitro spakirati. Čeprav prepihani in malo »ožgani« od sonca, 
smo se v večernih urah zadovoljni podali na pot domov z mislijo, 
da bo kmalu treba ponoviti takšen podaljšan vikend!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odvrzite uteži, če ste v nevarnosti
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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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