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Drage kolegice, spoštovani kolegi!

Potapljanje je ena najlepših rekreativnih dejavnosti, vsaj vsi potapljači to vemo. 
Hkrati pa je potapljanje veliko več, je osnova za mnoge športne dejavnosti, pogosto 
pa je povezano tudi z gospodarsko dejavnostjo - tako se je nenazadnje tudi začelo. 
Potapljači imamo še eno humanitarno in plemenito poslanstvo, to je pripravljenost 
priskočiti na pomoč tistim, ki le-to potrebujejo, pripravljenost reševati pod vodo. Na 
srečo taki dogodki niso pogosti in njihovo število iz leta v leto pada, zato nas je vse 
toliko bolj pretresla tragedija, ki se je zgodila na gradbišču hidroelektrarne Blanca. 
Naše vode včasih več let zapored ne vzamejo toliko življenj, kot jih je Sava tistega 
dne. Pripadnikom Podvodne reševalne službe Slovenije in drugim reševalcem je 
poleg tehnične zahtevnosti reševanje bilo oteženo še s čustveno komponento. 
Na Blanci je bil aktiviran celotni PRS, pozivu so se odzvale vse reševalne po-
staje. Seveda je pri tem pomembna dobra organiziranost PRS-ja, vendar je na 
prvem mestu vsak reševalec posebej, kot človek, kot potapljač dobrega srca, ki je 
bil pripravljen prostovoljno priti, pomagati, se v težkih pogojih tudi izpostaviti, 
hkrati pa pomagati tudi svojcem pogrešanih, da se je agonija negotovosti čim 
prej zaključila.
Spoštovani reševalci, v imenu Slovenske potapljaške zveze in v svojem imenu se 
vam za plemenito dejanje iskreno zahvaljujem. Da pa 13 življenj ne bo izgublje-
nih zaman, pozivam vse, naj nam bo to svarilo, da se na vodo zmeraj odpravimo 
le tam, kjer je to dovoljeno, in upoštevajoč vse varnostne predpise, vključno z 
rešilnimi jopiči.

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
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IZOBRAŽEVANJE

Zakaj sta dva senzorja za kisik lahko boljša od treh - 2.DEL

Reševanje problemov z zanesljivostjo senzorjev za kisik: 
ASV

Aktivna validacija senzorjev (ASV) kot sistem za kontrolo 
kisika,  je opisan spodaj in se navezuje na te (in druge) prob-
leme na naslednje načine:

Inicialna kalibracija senzorjev
Ker ima Primarni senzor za kisik direktni dostop do kisika in 
znane diluentne mešanice (zraka) preko elektronsko kontro-
liranih mikro ventilov (glej sliko 1), je ASV sistem sposoben 
natančne avto-kalibracije brez pomoči uporabnika in je 
sposoben izvesti takšno kalibracijo z izjemno nizko porabo 
dihalnih plinov, kar je zelo pomembna zmogljivost pri oceni 
CCR naprave¹. Ta sistem ne zahteva zanašanja na ustrezno 
kalibracijsko rutino s strani uporabnika, oziroma, kakršno koli 
vmešavanje uporabnika. Pri začetnem zagonu bo ASV sistem 
avtomatsko vpihnil curek čistega diluentnega plina (zraka) 
direktno na Primarni senzor in ga izpostavil mešanici z znano 
nizko vsebnostjo kisika. Zadostna količina vpihanega plina bo 
dosegla tudi Sekundarni senzor. Enak postopek se ponovi s 
čistim kisikom. Ti dve znani točki zagotavljata natančno dvo 
točkovno kalibracijo za Primarni senzor. Drugi so trdili, da 
so razvili sistem »avtomatske » kalibracije za CCR naprave, 
vendar prav ASV sistem predstavlja resnično prvi dosežek 
natančne in učinkovite avtokalibracije pri CCR aparatih². Zaradi 
dosegljivosti kisika in diluentnega plina (zraka), ki ga direktno 
nanesemo na Primarni senzor preko elektronsko kontroliranih 
ventilov in neposredne bližine Sekundarnega senzorja poleg 
Primarnega senzorja, je ASV sistem veliko bolj uspešen in 
učinkovit pri doseganju natančne kalibracije senzorjev za kisik 
pred samim potopom. ASV sistem je možno narediti celo bolj 
zanesljiv:

z vgraditvijo mejnih vrednosti, da bi lahko zaznali, ko 
senzor pade iz sprejemljivih izhodnih napetosti v času 
kalibracije;
z uporabo algoritmične analize shranjenih kalibracijskih 
vrednosti, da bi lahko zaznali kalibracijske trende in opo-
zorili uporabnika, da mora zamenjati senzor;
z zaznavo položaja ustnega ventila, da bi onemogočili 
izpeljavo kalibracije, če ustnik ni v položaju, kjer ni možno 
dihanje iz kroga med kalibracijo³; in
z jasnim in nedvoumnim »Ne se potapljati« opozorilom, ki 
bi preprečila rokovanje uporabnika v primeru, da kalibracija 
pred potopom ni uspešno končana¹¹.

1.

2.

3.

4.

Prevod: Gašper Košir

Dodatna prednost avtomatskega sistema za pregled pred 
potopom je ta, da lahko služi tudi za kontrolo, če so plin-
ske mešanice (kisik ali diluent) priključene na ustrezne os-
krbovalne regulatorje (v mejah odstopanj od kalibracijskih 
točk pri senzorjih).

Verifi kacija senzorja med potopom in nadziranje z dilu-
entnim plinom
Naslednja novost sistema ASV, ki jo bomo opisali, je zmožnost 
nadziranja in testiranja delovanja senzorjev za kisik med 
samim potopom ali zaradi določenega časovnega obdobja 
ali zaradi odziva na določene okoliščine, ki jih je zaznal ele-
ktronski sistem za kontrolo. Po želji, lahko sistem avtomatsko 
vpihne majhno količino diluentnega plina na Primarni senzor 
in nato opazuje senzorsko odčitane rezultate, kako jih razlaga 
elektronski kontrolni sistem. Skupaj s senzorjem za okoliški 
tlak in znanim deležem kisika v diluentnem plinu, je lahko 
Primarni senzor izpostavljen znanemu PO2 v katerem koli 
trenutku med potopom, ter je prav tako lahko kontroliran, z 
zagotovilom, da se je senzor odzval s pravilnim odčitavanjem. 
Neuspeli test lahko sproži preplah pri potapljaču, da mora 
takoj zaključiti potop.

Preizkus senzorjev med potopom in nadziranje s 
kisikom
Ker ima sistem dostop tudi do 100% kisika in ga lahko direktno 
vpihne na Primarni senzor, je ASV sposoben tudi testirati 
linearnost izhodne napetosti senzorja pri pracialnem tlaku, 
ki presega 1 bar (maksimalna kalibracijska vrednost pred 
potopom). Na primer: ko elektronski kontrolni sistem preko 
senzorja za okoliški tlak zazna, da je potapljač dosegel globino 
6 metrov, kjer je okoliški tlak približno 1,6 bar, lahko z vpihom 
majhne količine kisika direktno na Primarni senzor zagotovi, 
da se kalibracijska konstanta zanesljivo nanaša na odčitavanje 
PO2 krepko čez 1 bar. Če je sistem nastavljen, da uravnava 
PO2 na 1,3 bar, lahko zaupamo v zanesljivost odčitane vred-
nosti, tudi če je višja od maksimalne kalibrirane vrednosti 1bar 
pred potopom. Skupaj z vpihi diluentnega plina je količina 
potrebnega kisika, da se izvede ta test, tako malenkostna, da 
nikakor ne vpliva na skupno sestavo dihalnega plina v dihal-
nem krogu CCR naprave¹². Tukaj opisani sistem ASV je prvi, 
ki nudi preverjanje kalibracije senzorjev v celem obsegu, ta 
kalibracija je izvedena popolnoma avtomatsko in transparentno 
do uporabnika in ne zahteva vmešavanje uporabnika.

¹ Prav učinkovita poraba plina je ena od kakovosti CCR naprav in omogoča, da so takšni sistemi bolj kompaktni kot sistemi na odprti krog za potope na enako globino. Vendar tudi 
obratno, izguba plina pri CCR aparatih ima veliko večji negativni učinek pri doseganju globin, kot pa pri odprtih sistemih, saj so zaloge plina navadno pri CCR napravah precej manjše. 
Zato je zelo pomemben cilj doseči pri sistemih z avto-kalibracijo, čim nižjo porabo plinov pri procesu kalibracije.
² Vsaj eden od komercialnih CCR aparatov je poskušal avtomatsko kalibrirati senzorje za kisik, pri procesu zagona. Vendar je zahteval proces kalibracije prekomerne količine kisika, da 
bi lahko senzorje izpostavil zadostni količini kisika. Razlog, zakaj je tak proces v primerjavi z avto-kalibracijo potraten in nenatančen je ta, da se za kalibracijo uporablja isti sistem, kot 
za dodajanje metaboličnega kisika v dihalno mešanico. To je tradicionalna praksa v industriji, da se vpih metaboličnega kisika v dihalno mešanico zgodi veliko prej, preden mešanica 
doseže senzorje. Zaradi tega so za približno dobro kalibracijo potrebne velike količine kisika. Tudi v tem primeru, izpihavanje dihalnega kroga s kisikom niso 100% zaključena in 
zahtevajo poseg uporabnika (nastavitev položaja ventila narobe, pred ali med kalibracijo). Edina pot za ublažitev te težave z izpihavanjem kroga z velikimi količinami kisika je, da 
postavimo ventil za kisik čim bližje senzorja za kisik, kar povzroči veliko dodatnih težav povezanih s kontrolnim sistemom za kisik. Podobno mora biti dihalni krog ročno izpihan z 
zrakom, če želimo doseči dvotočkovno kalibracijo. Obe nalogi zahtevata poseganje uporabnika in nista resnično avtomatski. Še nekaj, takšen pristop je možen samo na kopnem tik 
pred potopom in ga ne moremo uporabiti za zaznavo resnične odpovedi senzorja med potopom. Dalje, tak pristop je podvržen vsem zgoraj opisanim težavam s senzorjem, kar povečuje 
možnost nepravilne kalibracije.
³ Nov, patentiran sistem za detekcijo položaja ustnika v povezavi s sistemom avto-kalibracije je bil oblikovan pri Poseidon Diving Systems, AB.
¹¹ Nov, patentiran sistem, ki omogoča to možnost je bil oblikovan pri Poseidon Diving Systems, AB.
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IZOBRAŽEVANJE

Pomembnost Sekundarnega senzorja za kisik
Vgraditev Sekundarnega senzorja za kisik v sistem ASV pripomore 
k zanesljivosti celovitega nadziranja senzorjev na več načinov. Med 
obdobji, ko Primarni senzor ni aktivno testiran, lahko za točnost 
podatkov Sekundarni senzor primerjamo s Primarnim senzorjem. 
Če odčitavanja niso točna, lahko sistem aktivira izvedbo testa Pri-
marnega senzorja. Če je bil za neskladnost podatkov kriv kondenz 
na senzorju, lahko sama izvedba testa reši težavo. Če Primarni 
senzor pade na testu, lahko sistem izda alarm in prične s testiranjem 
Sekundarnega senzorja tako, da poveč količino vbrizganega plina na 
Primarni senzor. Če Primarni senzor uspešno prestane test, vendar 
Sekunadarni senzor še vedno zagotavlja nezdružljive podatke (če se 
je na Sekundarnem senzorju nabral kondenz ali je senzor odpovedal 
zaradi kakšnega drugega razloga), potem se lahko potapljaču javi 
alarm da zaključi potop. Drug razlog za vgraditev Sekundarnega 
senzorja na mesto, ki ni direktno povezano na izhode ventilov za ki-
sik in diluentni plin je ta, da služi kot »stražar« v primeru, da prične 
kateri od ventilov rahlo puščati. V primeru večjega iztekanja plina 
iz ventilov, bo to verjetno prej prepoznal elektronski sistem za kon-
trolo in bo s svojo logiko izdal alarm potapljaču, da zaključi potop. 
Vseeno je, če je prisotno rahlo iztekanje iz katerega koli od ventilov, 
je lahko količina plina, ki doseže Primarni senzor tolikšna, da lahko 
vpliva na odčitavanje, vendar ne v tolikšni meri, da bi to zaznal 
elektronski sistem za nadzor. Senzor bi lahko deloval normalno in 
bi uspešno prestal vse teste, vendar ker je plin v bližini membrane 
senzorja izpostavljen onesnaženi plinski mešanici (ne dejanski 
dihalni plinski mešanici), bi posredoval napačno odčitavanje, kar 
bi vodilo do motnje v delovanju elektronskega sistema za nadzor¹³. 
Ker imamo Sekundarni senzor, ki ni direktno izpostavljen plinom, 
ki prihajajo iz ventilov, bo le-ta napako zaznal zaradi neuskljenih 
odčitavanj obeh senzorjev. Če je iztekanje iz ventilov tako veliko, 
da povzroči onesnaženje na Sekundarnem senzorju, bi lahko bilo 
dovolj veliko, da ga zazna senzor sam, pa še vedno ne bi tako vpli-
valo na Sekundarni senzor, kot bi na Primarni senzor, ki bi iz tega 
sistema ponovno zaznal neskladje v odčitavanjih. Še en razlog, da 
imamo vgrajen Sekundarni senzor je, da ga lahko uporabimo za 
nadzor  dejanske dihalne plinske mešanice med tem, ko je Primarni 
senzor na testiranju. Medtem ko Primarni senzor med testiranjem 
ni izpostavljen dejanski dihalni plinski mešanici, služi Sekundarni 
senzor za nadzor plinov v dihalnem krogu (oglejte si zaznamek 5, 
kako tak sistem deluje). Lastninsko zaščitena, patentirana real-time 
kalibracijska metoda je bila razvita pri Poseidon Diving Systems 
in zagotavlja, da ostane Sekundarni senzor ustrezno kalibriran 
med potopom.

Zakaj ne trije senzorji za kisik?
Potrebna je razprava, da bi lahko razložili, zakaj Cis-Lunar/Po-
seidon MkVI CCR naprava ne uporablja sistema treh senzorjev, 
medtem ko skoraj vsi ostali CCR aparati sledijo dosedanjemu in-
dustrijskemu standardu. Čeprav je vgradnja treh senzorjev standar-
dna, pa ni standardna interpretacija podatkov iz senzorjev. Glavni 
razlog, da imamo tri senzorje, je omogočanje »logike glasovanja«. 
Če imamo samo en senzor, ni možno ugotoviti ali je odčitavanje 
napačno. Če pa imamo dva senzorja, je možno ugotoviti, da nista 
usklajena (vsaj eden od senzorjev ne odčitava pravilno), vendar ni 

možno določiti, kateri senzor kaže pravilno in kateri nepravilno. 
Tako pridemo do razloga, zakaj so potrebni trije senzorji, da bi 
omogočili »glasovanje večine« pri ugotavljanju, katerim poda-
tkom naj verjamemo. Marca 2006 je eden od avtorjev izpostavil 
vprašanje v predavalnici, polni najbolj izkušenih potapljačev na 
zaprti krog:

Predvidevajmo, da imamo tri senzorje, ki kažejo naslednje 
podatke 0.5 bar, 0.5 bar in 1.1 bar. Kaj naj bi kontrolni sistem 
predvideval, da je pravilni PO2 in kako naj uporabi to infor-
macijo, da bi lahko vzdrževal varno dihalno mešanico?
Vsak izkušeni potapljač je dal svoj odgovor. Tudi dva nista bila 
enaka. Eden je rekel, da bi PO2 moral biti interpretiran kot 0.5 bar 
(glasovanje večine izloči najvišjo vrednost). Drugi je rekel, da bi 
PO2 moral biti 0.7 bar (povprečje vseh treh senzorjev). Spet na-
slednji je dejal, da bi PO2 moral biti 0.8 bar (srednja vrednost med 
dvema točkama). Četrti je menil, da bi morala dinamična vrednost 
imeti prednost pred statično vrednostjo, če obstajata. Naslednji je 
rekel, da bi moral kontrolni sistem upoštevati nižjo vrednost, da 
bi še lahko preprečil hipoksijo in za kalkulacijo dekompresije ter 
višjo vrednost za preprečitev hiperoksije.
Vsak od teh odgovorov je lahko pravilen ali napačen, odvisno od 
vseh možnih napak, ki so lahko povzročile, da se odčitavanja ne 
skladajo. Pri določeni napaki je pravilen odgovor 0.5 bar, spet pri 
drugi je pravilen odgovor 1.1 bar. Resnično, v določenih primerih 
so vsi trije senzorji napačni. Ker ni možno enostavno ugotoviti, 
kakšna napaka je povzročila nesoglasje, noben od ukrepov kon-
trolnega sistema ni »pravilen«.
ASV sistem, ki ga bomo tukaj opisali, omogoča real-time valida-
cijo Sekundarnega senzorja za kisik s takšno zanesljivostjo, kot 
je fi zikalni zakon (Boylov zakon) in kot je zanesljivost sestave 
diluentnega plina (potrjena do te mere med začetno kalibracijo). 
S kombinacijo validacije senzorjev in izpihovanjem kondenza v 
celovit avtomatiziran sistem, je večina pomankljivosti rešenih. 
Dejstvo je, da lahko močno argumentiramo, da je en senzor z 
možnostjo aktivne validacije bolj zanesljiv in informativen, kot 
trije pasivni senzorji, ki nimajo validacije.
Vendar je možna vsaj ena napaka v tem novem sistemu, ki zahteva 
obvezno uporabo Sekundarnega senzorja, in to je možnost (opisana 
zgoraj), da lahko eno majhno uhajanje plina iz enega od kalibra-
cijskih ventilov, ukrivi vrednost Primarnega senzorja. S tem, ko 
imamo neodvisni Sekundarni senzor, ki ni povezan s kalibracijskimi 
ventili, je možno zaznati to novo obliko napake in ustrezno ukrepati  
ter opozoriti potapljača.
V povezanosti ASV sistema v uporabi pri ne-dekompresijskih 
potopih, vključevanje tretjega senzorja ne zagotavlja dodatnih 
informacij o vrednostih za interpretacijo dejanskega PO2 v 
dihalni mešanici. Druge ASV sisteme, ki vključujejo dodatne 
senzorje in/ali ventile je razvil Poseidon Diving Systems (vsi so 
na stopnji patentiranja) in so namenjeni za uporabo v razisko-
valnih CCR napravah, v okoljih kjer ni možen takojšen dvig na 
površino (tudi dekompresijski potopi). Razprave o teh, še bolj 
naprednih sistemih so izven obsega tega dokumenta.

¹² Še več, kot varnostni ukrep pri kalkulacijah dekompresijskega dolga in v zmogljivosti kalkulacij dodajanja metaboličnega kisika (obe temeljita na real-time meritvah nivoja PO2), 
ta sistem vključuje programski algoritem, ki med kalibracijskim vpihovanjem začasno prekine prenos real-time podatkov o PO2 za potrebe izračuna obeh kalkulacij. Med dejanskim 
potopom, varnostni algoritem spremlja zgodovino spreminjanja PO2 in izračuna začasno napovedano krivuljo, dokler ne dobi real-time podatkov s kalibracije. Čeprav lahko iz izkušenj 
določimo ta minimalni čas izklopa preden sistem dobi real-time kalkulacije za kisik in dekompresijo, nakazujejo dinamični izračuni, ki so jih naredili konstruktorji MkVI, da je čas 
osmih sekund več kot dovolj za premešanje dihalne mešanice na mestu površine senzorja. Ker je osem sekund približno čas, ki ga za doziranje potrebujejo ventili za metabolčen kisik, pri 
večini do zdaj razvitih CCR napravah, pa osem sekund podatkovnega mrka pri uporabi dobrega predvidljivega algoritma ne predstavlja velike težave. Dalje, z zanesljivimi empiričnimi 
podatki lahko predvidljivi algoritem izpopolnimo v preprost logični kontroler, ki uporablja več kot samo senzorje za PO2 ampak razširimo njegovo uporabo na vse senzorje za PO2, 
senzorje za globino in tlake vseh tlačnih posod. To je prednost, kako čas avto-kalibracije postane »transparenten« za kontrolo PO2 in kalkulacijo dekompresijskih algoritmov.
¹³ »Motnje« v tem smislu, da bi ventil za dodajanje metaboličnega kisika zatajil pri doziranju kisika v primeru, da dejanski PO2  pade pod določeno mejno vrednost ali druga možnost, 
da bi ventil za dodajanje metaboličnega kisika dejansko dodal kisik medtem, ko je dejanska vrednost PO2 v mejah normale ali celo višja od sprejemljive meje.
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Sposobnost vpihavanja diluentnega plina
Da imamo elektronsko kontroliran ventil za diluentni plin, nam 
tudi omogoča možnost za novost, ki je nima še noben drugi znani 
CCR aparat to je možnost avtomatskega znižanja koncentracije 
kisika v dihalnem krogu. Medtem, ko večina drugih kontrolnih 
sistemov v CCR napravah v primeru padca koncentracije kisika 
pod določeno mejno točko v dihalnem krogu z vpihovanjem kisika 
zvišujejo delež kisika, nimajo sposobnosti reagirati na situacijo, 
kjer je koncentracija kisika nad določeno mejno točko. V bistvu 
so to kontrolni sistemi »odprtega kroga«. Tukaj opisani sistem pa 
je sposoben resnične kontrole zaprtega kroga tako, da v primeru 
višje koncentracije kisika v dihalnem krogu, vpihne določeno 
količino diluentnega plina v dihalno mešanico. Čeprav lahko to 
za trenutek zmede odčitavanje obeh senzorjev, se bo senzorjema 
povrnila funkcija takoj,  ko se bo pri potapljačevem vdihu dihalna 
mešanica premaknila v krogu (spet si poglejte zaznamek 12). In 
kar je najbolj važno, da bo varna plinska mešanica (z manjšo 
koncentracijo kisika) prišla do potapljača.

Ventil za dodajanje kisika
Ker je dodajanje kisika običajna naloga kontrolnega sistema, bi 
bilo nespametno za ta namen uporabljati testni ventil za kisik, 
zaradi nenehnega varanja Primarnega senzorja in izpostavljanja 
senzorja visokim vrednostim PO2. Zato je v tem sistemu vgrajen 
ločen (v bistvu pri MkVI celo dva ventila) ventil, ki dodaja kisik 
v dihalni krog in osvežuje mešanico, ki je zaradi potapljačevega 
matabolizma izgubila delež kisika. Ventil je na mestu, kjer direk-
tno ne moti odčitavanja senzorja za kisik. Vpihan dodatni kisik 
bo zadostno premešan z dihalno mešanico, preden doseže kate-
rega od senzorjev.
Vendar, ko nastopi kritično stanje pri katerem normalni ventil 
(ali dva) za dodajanje kisika v sistem zataji, ali v stanju, kjer 

zunanji varnostni ventil (naj bo avtomatsko ali ročno upravljan) 
zapre dotok zaloge kisika do ventila za dodajanje kisika, potem 
še vedno lahko uporabimo za dodajanje kisika v dihalni krog, 
kar testni ventil za kisik. V takšnem primeru, ki je zelo redek, 
program, ki je vgrajen v mikro kontroler, zaustavi normalno 
odčitavanje senzorja in algoritem dodajanja kisika ter počaka 
toliko časa, kot je potrebeno, da kisik, ki je bil zaradi nevarnega 
položaja vpihan skozi testni ventil, zapusti vdolbine na senzorju 
in ga odplakne dihalna mešanica. Na tej točki bo program z al-
goritmom v sili ponovno ocenil položaj, izmeril PO2 v sistemu 
in določil, če je še potrebna nova količina nujnega kisika skozi 
testni ventil.

Avtomatizirano turbolentno odvajanje kondenza
Vpihavanje (suhega) diluentnega plina direktno na senzor ima 
tudi hkraten učinek odpihovanja morebitnega kondenza, ki se 
je lahko nabral blizu senzorske membrane. Zaradi ustreznega 
mehaničnega oblikovanja je lahko ta proces vpihovanja turbo-
lenten na ta način (skozi računalniško dinamično modeliranje in 
empirično testiranje), da dvigne kondenz s površine senzorja in 
ga odpihne v dihalni krog (skozi luknjice v senzorski komori), 
kjer se lahko ujame in shrani (past v obliki spužve). To lahko 
dosežemo z najmanjšo količino dosegljivega potrošnega plina. 
Vpihani plin lahko preko mehanizma izmenjevanja toplote z 
mešanico v dihalnem krogu predhodno ogrejemo, da izničimo 
ohlajevalni učinek plina, ko se plin razširi iz stopnje vmesnega 
tlaka (protitočno od testnih ventilov). Količina vpihanega plina 
je dovolj majhna, da bo imela melenkosten učinek na skupno 
sestavo dihalnega plina ampak bo zato imela ugoden učinek 
avtomatskega odvajanja kondenza s Primarnega senzorja, brez 
vmešavanja potapljača.

VABLJENI NA ZAKLJUČNO PRIREDITEV 
NOVA GORICA - 25.10.2008 OB 19.00 URI

www.vodan-festival.org 
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Mesto Rab je prvič omenjeno leta 10 pr. n. š. v starorimskem 
dokumentu, ko mu je tedanji rimski cesar Oktavijan Avgust po-
delil samostojnost. Mesto je bilo že tedaj razvito in civilizirano, 
tedanji prebivalci so uživali v razkošju tekoče vode, kopališč, 
templjev, gledališč in urejenih ulic. 
Za obiskovalce in meščane mesta Raba so prav gotovo pomem-
bni datumi  9. maj, 30. maj, 27. julij in 15. avgust. Takrat se po 
rabskih ulicah zasliši močan trušč bobnov, fanfar in cerkvenih 
zvonov. Temu sledi običaj, katerega korenine segajo v davno 
leto 1364. Rabski vitezi in samostrelci so na poti proti glavnemu 
mestnemu trgu, kjer se odvijajo turnirji, na katerem bo padla 
odločitev o najboljšem strelcu leta. Povorko med potjo za kratek 
čas ustavi župnik, da jim podeli blagoslov za tekmovanje in jim 
zaželi športno srečo. Čudno oblečeni fantje, ki so oboroženi z 
robustnimi in težkimi starinskimi samostreli, delujejo na turiste 
razburljivo in na trenutke mogoče celo malo zastrašujoče. Igre 
se pričnejo, ko sodnik prebere pravila, knez pa da dovoljenje 
za sam začetek.
Otok Rab pa ni poznan samo po rabskih vitezih in njihovih tur-
nirjih, ampak tudi po tradicionalni gostoljubnosti domačinov, 
izredno cenjeni gostinski šoli in po prijetni mediteranski klimi, 
ki ima blagodejen vpliv na ljudi z boleznimi dihalnih organov in 
srca. Klima na otoku je res blagodejna, otočane pred neposred-
nim vdorom ostrega celinskega zraka varuje na severovzhodni 
strani visok hrib Kamenjak (408 metrov). Velebit, visoka gora 
Dinarskega gorstva, pa skozi celo leto zagotavlja svež dotok 
celinskega zraka. Kljub blagodejni klimi pa Rab v svoji otoški 
zgodovini nosi zanimiv podatek iz leta 1841, ko je zapadlo toliko 
snega, da so občinske oblasti zaradi varnostih razlogov svojih 

meščanov »najstrožje prepovedale kepanje s snegom«. Največ 
zapadlega snega na otoku pa so izmerili leta 1986, rekordnih 
31 centimetrov. 
Na otok sije sonce več kot 2470 ur letno. Povprečna temperatura 
zraka poleti je 26 stopinj Celzija, pozimi pa 7 stopinj Celzija. 
Temperatura morja v rabskih vodah pozimi pade malo pod 10 
stopinj Celzija, poleti pa naraste tja do 25 stopinj Celzija. 
Domačini se v glavnem preživljajo s kmetijstvom, ribištvom, 
ladjedelništvom in turizmom. Tradicija organiziranega turiz-
ma je dolga že celih 118 let in to predvsem po zaslugi dveh 
profesorjev iz Gradca in Dunaja. Profesor Schroetter ter pro-
fesor Frischauf sta že davnega leta 1889 ustanovila društvo za 
olepšavo mesta in okolice. 

Rabsko podmorje
V štirih stoletjih tradicionalnega znanstvenega raziskovanja 
Jadranskega morja so znanstveniki ugotovili, da je zastruplje-
nost rabskega morja minimalna. Zanimanje za morsko floro in 
favno je poraslo med obema svetovnima vojnama vzporedno z 
razvojem zdravstvenega turizma na otoku. 
Češkoslovaški znanstveniki, ki so živeli na otoku, so se ukvarjali 
s preučevanjem razvoja jajčec in ličink in rastjo morskih alg. 
Rudolf Virchow je bila prva raziskovalna ladja, ki je plula po 
rabskih vodah. Bila je v lasti Rovinjske Zoološke postaje. Ta 
je leta 1911 zbrala prvi plankton pri otoku Dolfin. Do danes 
najbolj obsežna raziskovanja na področju otoka Raba pa je na-
pravila raziskovalna ladja Vila Velebita v letu 1973 in 1974. Bila 
je v lasti Rovinjskega centra za raziskovanje morja. Do danes 
so v podmorju Raba tako potrdili 317 živalskih vrst. Zanimiv 

Marko Osojnik

Otok Rab-(Felix Arba 
ali srečni Rab)
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je podatek, da so našli šest vrst, ki do tedaj sploh še niso bile 
poznane v Jadranu, dve pa sta opisani kot popolnoma novi 
vrsti. V zadnjih desetih letih se je v Barbatskem kanalu pojavil 
nepoklicani gost - alga ubijalka (Caulerpa taxifolia). Tropska 
alga se je zaradi človeške nepazljivosti pojavila v Sredozemlju v 
sredini osemdesetih, malo kasneje pa tudi v Barbatskem kanalu. 
Do danes so imeli potapljači že dve uspešni akciji uničevanja 
nepoklicanega gosta; želja vseh pa je, da se ubijalska alga ne 
bi več vrnila v rabsko podmorje.  
Hrvaški potapljači so nedavno odkrili brodolom iz 2. st. pred 
Kristusom. Morje je pri rtu Sorinja pod debelim nanosom 
peska dolgo čuvalo skrivnost rabske preteklosti. Močni morski 
tokovi so odkrili potopljene predmete in tako odkrili javnosti 
dolgo varovano skrivnost. Dobronamerni potapljač Henrik 
Plješa iz Supetarske Drage je bil prvi, ki je ugledal v pesku 
zakopano skrivnost. Njegov pogled skozi masko se je ustavil 
nad neobičajnim kamenjem, za katerega se je kasneje izkazalo, 
da gre za nahajališče antičnih amfor, katere so nedotaknjene 
ležale v pesku več tisoč let. 
Arheologi so v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja 
uspeli delno raziskati in dokumentirati antično nahajališče 
pri punti Glavina na južni strani otoka. Tu so našli ostanke 
brodoloma iz 1. st. pred Kristusim. Našli so ladjo iz časa pozne 
rimske republike, ki je služila za prevoz vinskih amfor. Vest o 
»najdenem zakladu« se je hitro razširila po celem Rabu, pa tudi 
dlje. Organizacija zaščite hrvaškega podmorja je bila takrat za-
vita še bolj v povoje. Njihove prve korake ali luknjo v hrvaškem 
zakonu so izkoristili plenilci podmorja. Tako se je posledično 
zgodil nekontroliran iznos iz morja in nepopravljiva škoda.

Na tridesetih metrih globine, okoli dvesto metrov zahodno od 
rta Sorinja, se je Henriku Plješi leta 2004 že drugič nasmehnila 
sreča. Njegove potapljaške izkušnje so odkrile antično ladjo z 
amforami. Amforišče je bilo dolgo okoli 12 metrov, sama lega 
amfor pa je nakazovala na to, da za amforišče očitno še ne ve 
široki krog potapljačev. Henrik je lokacijo najdenega amforišča 
predal arheologom iz oddelka za inšpekcijska dela Ministrstva 
za kulturo. Dokumentiranje, izkopavanje in fizična zaščita 
nahajališča se je zgodila še istega leta pod vodstvom Oddelka 
za podvodno arheologijo Hrvaškega restavratorskega zavoda. 
Skupno so tako našli 93 amfor osnovnih oblik grško-italijan-
skega tipa, namenjene pa so bile za prevoz vina, orehov in oliv. 
Nadaljnja poskusna izkopavanja pa nakazujejo, da se v pesku 
še vedno nekaj skriva. Predvidevajo, da je v pesku zakopanih 
še dosti amfor, sledovi dobro ohranjenega lesa pa nakazujejo, 
da pod njimi leži tudi ladja. Močna burja, ki je zelo pogosta 
na tem področju, je ovirala celotno akcijo, pa tudi nakazovala 
na to, v kakšnih ekstremnih vremenskih pogojih se je znašla 
takratna antična ladja. Arheološka izkopavanja so vzbudila 
pozornost tudi pri lokalnih potapljačih; nekateri med njimi 
so hitro ponudili pomoč pri postavljanju železne kletke čez 
amforišče. Z zaščitno železno kletko so se dela na amforišču 
zaenkrat končala, čas pa bo prinesel bodoča znanstvena ra-
ziskovanja in dodatne odgovore.
Danes poleg kluba podvodnih aktivnosti Amfora na otoku de-
luje še šest potapljaških centrov. Z njimi se lahko potopite na 
kar nekaj atraktivnih lokacij rabskega podmorja. Za potapljanje 
pa so zanimivi tudi sosednji otoki: Sv. Grgur, Goli otok, Prvić, 
Dolin in Ćutin.       
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Bližnje srečanje z Morsko cvetačo
Na enem od »podvodnih potepov« z ABC 
opremo in podvodnim fotoaparatom se 
mi je nasmehnila manjša sreča. Doživel 
sem bližnje srečanje s prelepim klobukom 
ali Morsko cvetačo (Cotylorhiza Tuber-
culata). V Jadranskem morju je Morska 
cvetača dokaj pogosta v poznem poletju. 
Meduzo ali klobučnjak spoznamo po 
značilno sploščenem klobuku, ki je poln 
želatinozne snovi. Barva želatinoznega 
klobuka je zelenorjave barve, kar je 
posledica simbiotskega odnosa z algami 
zooksantelami. Premer klobuka lahko 
zraste tudi do veličastnih 20 centimetrov. 
Ta ima v sredini grbasto obliko, okoli nje 
pa krožni kanal. Pod velikim klobukom 
je osem ustnih krp, med njimi pa večje 
število krajših izrastkov , ki se končujejo 
z živomodrimi bunkicami. Med ustnimi 
krpicami ali pa kar nad samim klobukom 
si pogosto najdejo zatočišče mlade ribice iz rodov Boops, Trachurus ali Seriola. Morska cvetača je brez možganov, zato pa ima 
visoko razvita čutila za razmnoževanje, gibanje, hranjenje in obrambo.      
Morska cvetača se ne more hitro premikati, niti ne more hitro loviti plena. Je slab plavalec, njeno plavanje je neusmerjeno, zato v 
oseki pogosto nasede na obalo. S preprostim mišičevjem krči zvonasto telo (klobuk) in tako potiska vodo skozi usta, kar ji omogoča 
plavanje navzgor, navzdol pa se giblje podobno kot padalo.

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR

POKROVITELJ KOMISIJE 
ZA REKREACIJO
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Tovorni parnik z imenom 
Vis je zadnja leta zelo pri-
ljubljena točka potapljačev, 
ki se radi potapljajo na po-
topljenih razbitinah, ki jih 
je v Jadranu res veliko. Sicer 
je globina potopljene razbi-
tine prevelika za potapljanje 
z zrakom, zelo primerna pa 
je za manj izkušene tehnične 
potapljače, ki se »privajajo« 
na uporabo Trimixa kot 
dihalnega plina in Nitroxa 
kot plina za opravljanje dekom-
presije, ki je zaradi globine in 
časa potopa lahko kar dolga.
Parnik, ki je potonil kmalu po 
II.svetovni vojni, ko je plul iz Reke 
proti Raši, kjer bi moral natovoriti 
premog, je na svoji poti v Kvarnerju 
naletel na mino in se po pričevanju 
preživelih potopil v borih desetih 
minutah.
Na plovbi ob vzhodni obali Istre je 
počasen tovorni parnik plul blizu oba-
le, ker se je izogibal še ne odstranjenim 
minskim poljem, ki jih je bilo na območju 
Velikih vrat (kanal med obalo Istre in sever-
nim delom Cresa) še kar nekaj. Kapitan se je 
držal navodil, da je blizu obale koridor, ki je 
očiščen min, in da je tam plovba precej varnejša. 
V bližini rta Mašnjak blizu vhoda v Plominski 
zaliv se je zgodilo, ladjo je stresla močna eksplozija 
mine in hitro je začela toniti. Na srečo se je večina 
posadke rešila s pomočjo posebnih splavov, ki so bili 
na ladji nameščeni ravno za takšen primer.
Prvi so začeli na razbitino opozarjati ribiči, ki so imeli 
pri dvigovanju mrež na tistem območju težave zaradi 
številnih ostankov, ki so jim trgali mreže. Kmalu so te 
zgodbe pritegnile potapljače, ki pa jih je ovirala globina 
razbitine saj je dno tam globlje kot šestdeset metrov.
Kljub temu so se nekateri domači potapljači potopili do 
razbitine, kmalu se je o njej razširil glas, v fazi raziskovanja 
in dokumentiranja je bilo posnetega tudi precej video in foto-
grafskega gradiva (razbitina je podrobno predstavljena v knjigi 
Skrivnosti Jadrana).
Skoraj enotno mnenje vseh potapljačev, ki so kdaj opravili potop na 
razbitinah parnika Vis je, da gre za izredno lepo ohranjeno razbitino, 
mogoče celo eno najlepših na Jadranu.
V zadnjih letih je potapljanje na tej razbitini, ki zaenkrat še ni pod zaščito 
hrvaške države, precej popularno, čeprav zaradi globine ni primerna za 
športno potapljanje. Večinoma jo obiskujejo tehnični potapljači, ki si za 
svojo »bazo« izberejo Rabac ali Moščeniško Drago.
Wreck se prične na globini 39 metrov, kjer je vrh dimnika, paluba je na globini 
od 47 do 54 metrov, ladijski vijak, ki je zelo lepo ohranjen pa je na globini 62 
metrov.
Tokrat smo obisk ladijske razbitine tovornega Parnika Vis pričeli v Rabcu, kjer nas 
je pričakal prijatelj Doriano, sicer lastnik potapljaške firme Mare tecnic v Rabcu. 

Dule Orehek

REPORTAŽA

Wreck Vis v 
Kvarnerju
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Zadnje čase je on tisti, ki poskrbi za 
logistiko kadar se odpravljamo na to 
razbitino. Poleg tega je tudi tehnični 
potapljač, tako da lažje razume naše 
potrebe in želje pri tovrstnih potopih. 
Lep majski dan, z malo burje, obeta 
dobre pogoje na morju, tudi druščina 
prijateljev s katerimi se bomo potaplja-
li je dobro razpoložena, veselimo se 
potopa, kakršnih to zimo ni bilo veliko, 
saj nam je poleg ostalega nagajala tudi 
velika količina slabega vremena.
Jernej iz potapljaškega centra iz Sv. 

Marine, ki nas je pripeljal nad wreck je 
hitro našel bojo, ki označuje lokacijo po-

topljene ladje, se privezal nanjo in potop 
se je lahko pričel.

Ovesimo se s vso potrebno opremo, v 
jeklenkah na kompenzatorju plovnosti 

imamo trimix (19/35), ki smo ga za ta potop 
pripravili že doma, za dekompresijo pa bomo 

uporabljali, kot ponavadi, »močni« 50% nitrox. 
Potop smo planirali tako, da čas na dnu vseeno 

ne bo predolg. Čeprav smo se redno potapljali, 
ni tiste prave kondicije, in malce več previdnosti 

ne bo odveč. Nedjan bo potop zabeležil z digitalno 
kamero, zaradi tega gresta z Dorianom v vodo prva, 

potem se odpravimo tudi ostali. Na treh metrih še 
enkrat opravimo kontrolo opreme, tako imenovani »bu-

ble check«, potop nadaljujemo ob vrvi, in ko zagledam 
dimnik, ki kot rečeno sega do globine 39 metrov, vidim, 

da je vrv z bojo privezana za krhek del dimnika, vozel pa 
še najbolj spominja na mašnico (?!).

Vidljivost na pričetku potopa je bila slaba, na samem wrecku 
pa več kot dobra, kar nas je posebej razveselilo.

Z Aljom se sporazumeva, da bo tokratni potop namenjen ra-
ziskovanju palube in večino časa plavava nad palubo, pogledava 

še sprednji tovorni prostor, kjer je mina naredila veliko odprtino, 
izogibava se mrež, ki visijo na razbitini, in 22 minut »časa dna« 

je mimo, pričneva z počasnim dvigom in prvimi dekompresijskimi 
postanki.

Ti postanki si potem sledijo vsakih nekaj metrov in ko prideva na 
zadnjega na globini 6 metrov se nama pridružijo tudi ostali in skupaj 

»predihamo« zadnjih pol ure dekompresije.
Po dvigu na gladino, ki je kot olje, nas Jernej pobere, seveda pa se takoj 

ko odložimo težko opremo pričnejo debate o potopu. Tudi zaradi dobre 
vidljivosti smo s potopom, ki je bil za večino nas dolg okoli 70 minut, več 

kot zadovoljni. Padajo predlogi za nove tehnične potope in med njimi je tudi 
razbitina TA 36 ( Stella Polare), ki leži zelo blizu razbitine Vis.

Upamo in želimo si čim več takšnih in podobnih potopov v dobrih razmerah in 
dobri družbi.

Potapljali smo se Aleš Laharnar, Dule Orehek, Boštjan Turk, Miran Košir iz TXR 
teama Slovenija, Nedjan Kastelic iz ekipe tehničnih potapljačev PLK Koper in Doriano 

Zupičič iz Rabca.
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Andrej Voje

Pravlj ica iz Eilata
Jasen večer, zvezdnato nebo in polna luna, ki odseva na mirni 
morski gladini. Na drugi strani zaliva migeta na tisoče lučk. 
To je Eilat, izraelska turistična meka, ki se razteza le nekaj 
kilometrov vzdolž obale. Stojim na terasi diskoteke v marini v 
Aqabi, v Jordaniji. Bučna glasba, ki prihaja iz diskoteke pa me 
prav nič ne moti. Pravzaprav je sploh ne slišim. Moje misli so 
namreč na drugi strani zaliva, v Eilatu. Sprašujem se, kaj neki 
trenutno dela jata enajstih delfinov, zaradi katerih je Eilat 
postal tako zanimiv za potapljače. Jutri se odpravljam v Izrael. 
Mi bo uspelo prebiti se skozi jordansko-izraelsko mejo ali se 
bo kaj zapletlo? Počasi se poslovim od prijateljev v diskoteki, 
ki mi vsi iz srca želijo obilo užitkov ob snidenju z delfini.

Kako se je začelo
Pravljica v Eilatu se pričenja ne tako davnega l. 1990, ko je bil 
med potapljaškim centrom Dolphin Reef v Eilatu in mosko-
vskim znanstvenim inštitutom za opazovanje morskih sesalcev 
Severtsov sklenjen dogovor o prenosu petih delfinov iz Črnega 
morja v Rdeče morje. Roni Zilber, morski biolog iz Izraela, si 
je namreč že dalj časa želel, da bi ustanovil center, kjer bi lahko 
opazoval odnose med delfini in ljudmi, hkrati pa ne bi omejeval 
delfinov v njihovi svobodi. Dva samca Dicky in Cindy ter tri 
samice Shy, Dana in Domino so tako dobili nov dom. Vendar 
pa se je med tedaj petletnim Dickyjem in osemnajstletnim Cin-
dyjem kmalu pokazal boj za prevlado. Predvsem mlajši Dicky je 
bil socialno precej bolj aktiven v tej skupini delfinov in zdelo se 
je, da do starejšega kolega ni gojil velikega spoštovanja. Delfini, 
ki sicer večino časa preživijo v ograjenem prostoru, občasno 
ta prostor zapustijo in se odpravijo v odprto morje. Dicky se 
je tudi tu izkazal za najbolj pogumnega in tako tudi za daljši 
čas zapustil preostale delfine. Po skoraj enem letu se je vrnil, a 
stari konflikti so se hitro pokazali, zato so se Izraelci odločili, 
da poskusijo Dickyja vrniti nazaj v Črno morje. Akcija je bila 
skupaj z ruskimi sodelavci izvedena avgusta 1996 po vnaprej in 
skrbno pripravljenem načrtu. Mlademu delfinu so poiskali tudi 
družico in kot se je kasneje izkazalo, se je Dicky izvrstno vklopil 
v svoje novo – staro domovanje. Danes jato delfinov sestavlja 
šest samcev in pet samic, dve od njih pa pričakujeta naraščaj. 

Cindy, Shy, Dana, Domino, Pashosh, Yassu, Shandy, Lemon, 
Nana, Bungy in Yampa bodo tako kmalu dobili družbo. Med 
trideset let starim Cindyjem in šest let staro Yampo je torej kar 
precejšnja razlika v letih. Sedem izmed teh delfinov se je skotilo 
v Rdečem morju. 
Ko sem se pogovarjal z Mayo, eno izmed simpatičnih trenerk, 
mi je takoj na začetku razložila, zakaj je ta kraj tako poseben. 
Njihov glavni namen je opazovati delfine in njihov odnos do ljudi. 
Nikakor jih ne gre primerjati s kakšnim cirkusom, kjer pridne 
živali za dobro opravljen nastop dobijo hrano, za neubogljivost 
pa poje bič. Tu hranijo vse delfine, velike in majhne, lepe in grde 
(pravzaprav ne vem, kakšen je grd delfin), ubogljive in neuboglji-
ve. Večkrat dnevno se z njimi igrajo in včasih delfinom morda 
ni do igre. Delfini imajo vso svobodo; namesto da bi se igrali s 
svojimi trenerji, počnejo morda kaj bolj zanimivega. In kadarkoli 
želijo lahko skozi dvoje posebnih vrat v ograji zapustijo ograjen 
prostor. Zato so svobodni. Vrata so bila delfinom odprta v letih 
med 1996 in 2002. Tedaj so jih bili v centru žal prisiljeni zapreti, 
saj se je izkazalo, da so bili delfini v času bivanja na odprtem 
morju preveč oblegani s strani neučakanih turistov, ribičev in 
drugih. Le-ti so jih namreč hranili, čeprav so iz centru širšo 
okolico prosili za sodelovanje.

Zakaj v Eilat
Potapljanje z delfini je na voljo vsakomur, ki si to želi in ima 
seveda opravljen ustrezen potapljaški izpit. Upoštevati je po-
trebno natančna navodila potapljačev vodnikov, ki spremljajo 
obiskovalce med potopi. Delfine hranijo petkrat dnevno, hranijo 
pa jih samo z ribami z odprtega morja, predvsem sardelami in 
skušami. Koralnih rib delfini ne marajo, zato le-te niso v nevar-
nosti. Delfin poje povprečno deset kilogramov rib dnevno. Ker 
pa delfini ograjen prostor včasih tudi zapustijo, znajo za hrano 
poskrbeti tudi sami. Zato ni nevarnosti, da bi delfini sčasoma 
postali odvisni samo od hrane, ki jo dobijo od ljudi. Ko sem se 
z Mayo pogovarjal, če in kako trenerji ločijo delfine in če morda 
tudi delfini razlikujejo med ljudmi, mi je razložila, da so opazili, 
da se nekateri delfini želijo igrati in hraniti samo z nekaterimi 
trenerji. Tako sklepajo, da delfini lahko razlikujejo med ljudmi. 
Po drugi strani pa tudi trenerji že dovolj dobro poznajo delfine, 
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da jih razlikujejo glede na nekatere njihove fizične značilnosti 
pa tudi glede na značaj. 
Zadnjih nekaj let so na voljo posebni enotedenski tečaji, kjer 
se tečajniki lahko naučijo opazovanja delfinov, še posebej pa se 
osredotočijo na komunikacijo med delfini in njihov odnos do 
ljudi. Poleg tega se na tečaju obravnava tudi ekologija, metode 
zbiranja podatkov in njihovo kvalitativno ovrednotenje. Posebna 
zanimivost je tudi projekt, ki se imenuje “Supportive Experien-
ce with the Aid of the Dolphins” in poteka zadnjih nekaj let. 
Projekt, ki je namenjen predvsem otrokom, se namenoma ne 
imenuje “terapija z delfini“, saj namen projekta ni zdravljenje 
otrok, temveč moralna podpora v prizadevanjih, kako pomagati 
otrokom, ki so se zaprli in imajo težave v komunikaciji z okoljem. 
Ti otroci ponavadi trpijo zaradi različnih motenj in bolezni, kot 
so npr. rak, Downov sindrom, spolne zlorabe in drugo. Otroci, 
ki sodelujejo, so stari večinoma med šest in šestnajst let. Celoten 
proces poteka ponavadi leto in pol, pri čemer prihajajo otroci v 
Eilat vsak drugi mesec za dva tedna. Otroci se družijo z delfini 
tako v vodi kot tudi na plavajočih pomolih. Bližina delfinov tem 
otrokom pomaga občutiti, da so jih delfini sami izbrali, da se jim 
približajo. S svojimi zvoki delfini otroke popeljejo iz sveta tišine 
in jim tako pomagajo, da se odprejo okolju, na ta način pa se 
jim povrne samozavest in spoštovanje. Če je le možno, da otroci 
uporabljajo tudi masko in dihalko, jih spremljevalci popeljejo 
tudi nekoliko stran od obale, da lahko začutijo lepoto plavanja z 
delfini. In reakcije otrok so včasih osupljive. Nekaterim se končno 
pojavi nasmeh na obrazu, drugi se razgovorijo, nekateri pa od 
same sreče jokajo. So pa tudi otroci, ki se jih ta doživetja kljub 
vsemu ne dotaknejo in vodo zapustijo še vedno nedostopni za 
okolje. Ostaja samo upanje, da se bo tudi tem otrokom morda 
nekoč zgodil čudež in bodo začutili toplino v svojih srcih, ko se 
bodo družili z delfini. Glavni namen je torej otrokom pokazati, 
da so tudi oni izbrani, da so si delfini izbrali prav njih. Prijazen 
nasmeh delfinov ima očitno res veliko zdravilno moč. Spremlje-
valci otrok niso ne terapevti niti psihologi. So trenerji delfinov, 
katerih glavna naloga je, da pomagajo vzpostaviti stik med 
otrokom in delfinom. Program je individualen in je prilagojen 
otrokovim potrebam in zmogljivostim.

Potop z delfini
Kot je bilo dogovorjeno, naju je prijazen domačin odpeljal do 
jordanske meje. Po opravljenih kratkotrajnih formalnostih se 
znajdeva na nikogaršnji zemlji. Pred nama je asfaltna cesta, 
ograjena z visoko bodečo žico, opazovalni stolpi v daljavi, 
prav taki kot v zaporih, pa ne obetajo ravno dobrodošlice. S 
potapljaško in fotografsko opremo korakava proti deželi, ki se 
paranoično boji vsakega obiskovalca. In res so se nama zelo 
natančno posvetili. Skoraj eno uro so z rentgenskimi žarki opa-
zovali najino opremo in po vseh opravljenih testih so nama še 
vedno z velikim nezaupanjem dovolili vstop v Izrael. Takoj za 
mejo naju je, kot je bilo predhodno dogovorjeno, že čakal Zair, 
prijazen domačin, ki naju je zapeljal do potapljaškega centra. 
Tu so naju lepo sprejeli in bilo je opazno, da je pri organizaciji 
sodeloval tudi g. Khoury, sicer lastnik več hotelov v Aqabi, ki 
sem ga spoznal popolnoma po naključju. Hitro sva pripravila 
potapljaško opremo in pred potopom je sledil še kratek dogovor. 
Vsakemu paru je dodeljen poseben inštruktor, ki budno pazi, 
da se potapljači držijo dogovora. Tako pri fotografiranju nisem 
smel uporabljati bliskavic, Lucija ni smela uporabljati baterije, 
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pa tudi kakršenkoli dotik delfinov ni bil dovoljen. Za nameček 
pa je bil potop, čeprav plitek, omejen na natančno 35 minut. 
Vsa ta dejstva in pa številni potapljači so v meni zbudili precej 
nemira. Končno smo zaplavali in po nekaj minutah še vedno 
nismo srečali nobenega delfina. Opazoval sem le mrežo, ki 
ograjuje delfine. Potem pa se je iz modrine nenadoma pojavila 
trojica čudovitih delfinov, ki so me pozdravili tako, da so zdrseli 
popolnoma ob meni in se nato še nekajkrat vrnili. Žal pa je bila 
skupina potapljačev prevelika in fotografirati je bilo izredno 
težko. Zato sem se od skupine nekoliko odmaknil in upal, da me 
bodo delfini ponovno obiskali. Ker delfinov ni bil od nikoder, 
sem se bil primoran približati skupini potapljačev. Sedaj sem iskal 
primeren zorni kot za fotografijo in poskušal sem plavati z in za 
delfini. A kot da ne bi vedel, da sem prepočasen. Poskusil sem 
narediti nekaj posnetkov, a občutek ni bil najboljši. Videti delfina 
pod vodo je sicer čudovito, a v meni je bilo kar precej žalosti, saj 
mi je uspelo narediti le malo dobrih posnetkov. Dogovorjenih 35 
minut se je hitro približalo in s potopom smo morali zaključiti. 
Ko sva z Lucijo prišla iz vode, sva bila oba nekoliko nejevoljna. 
Pod vodo je bilo preveč potapljačev in pozornosti sva bila zato 

deležna le v sorazmernem deležu. Tudi vidljivost ni bila ravno 
najboljša. Upala sva, da bo v drugo bolje. 
Približno dve uri kasneje sva se pripravila na drugi potop. Očitno 
je bilo, da poleg naju drugih potapljačev ne bo. Tega sva se zelo 
razveselila. Z najinim potapljačem vodnikom smo se še enkrat 
dogovorili glede potopa. Izrazil sem tudi željo, da bi se nekoliko 
odmaknil od njiju, da bom lažje fotografiral. Ker je bil vodnik 
tudi sam fotograf, je lažje prisluhnil mojim željam. Po nekaj 
minutah plavanja smo že imeli družbo. Najprej eden in za njim 
še nekaj delfinov. S svojim fotoaparatom sem verjetno zbujal 
kar precej pozornosti. Odločil sem se za objektiv ribje oko in 
zato sem na ohišju fotoaparata uporabil poseben nastavek za 
objektiv v obliki polkrogle, ki omogoča zorni kot širine 175 
stopinj. Ker je površina tega nastavka kar precej velika in pod 
vodo lahko deluje tudi kot ogledalo, so bili delfini verjetno še 
posebej začudeni. Verjetno jih je zanimalo, kdo neki se skriva 
v tem ohišju, dejansko pa so opazovali svoj odsev od ohišja. 
Pred leti sem se potapljal z delfinko Olin v Nuweibi in takrat je 
delfinka krožila zelo počasi okoli mene, tako da sem imel dovolj 
časa za izbiro najbolj primernega zornega kota za fotografiranje 
kot tudi za vse nastavitve. Tukaj pa se je vse dogajalo bistveno 
hitreje. Bilo je tudi več delfinov, tako da nikoli nisem natančno 
vedel, od kod bodo priplavali.  Po dogovoru tokrat nismo plavali 
za delfini, temveč smo čakali na dnu. Sam sem bil nekaj metrov 
pred Lucijo in vodnikom, da sem lažje fotografiral. In sedaj se je 
začelo. Radovedni delfini so se vrteli okoli nas, da je bilo veselje. 
Sčasoma sem tudi doumel način njihovega opazovanja. Ko je 
delfin zdrsel mimo mene, se je za menoj obrnil in se mi približal 
od zadaj. Priplaval je čisto blizu mene in potem z nasmeškom 
opazoval svoj odsev v ohišju.  Zatem se nam je pridružilo še nekaj 
delfinov, ki so se med seboj prav živahno igrali. Zdelo se mi je, 
kot da opazujem podvodni stampedo. Ker so z morskega dna 
dvignili kar precej mivke, se je vidljivost poslabšala, zato smo se 
vsi trije premaknili za nekaj metrov. Delfini so nam seveda sledili 
in igra se je nadaljevala. Toliko mesa, kot ga je bilo ob meni pod 
vodo tedaj, ni bilo še nikoli. In ga verjetno tudi še dolgo ne bo. 
Nekajkrat sem se prav ustrašil za svoje bliskavice, saj so delfini 
z veliko hitrostjo priplavali mimo mene. Zgodilo se je, da je eden 
od delfinov z veliko hitrostjo priplaval tik ob moji glavi, tako da 
sem lahko zelo dobro začutil tok ob njegovem telesu. Ker sem 
bil zelo zaposlen s fotoaparatom, nisem veliko opazoval, kako z 
delfini uživata Lucija in najin vodnik. Ko pa sem se uzrl, sem bil 
priča prizoru, ko se je eden izmed delfinov prav dotaknil Lucije. 
Mimika na obrazu, čeprav včasih skozi masko bolj slabo vidna, 
je tokrat govorila o njeni vznemirjenosti zaradi veselja. Tistih 
35 minut se je zopet tako hitro približalo in s potopom je bilo 
treba zaključiti. A kot da bi eden izmed delfinov vedel, da se ne 
bomo videli daljši čas, naju je z Lucijo pospremil vse do plitvine. 
Po opravljenih potopih sem nekaj časa prebil še na plavajočem 
pomolu, kjer sem opazoval hranjenje delfinov. Potem sem sedel 
na rob pomola in namakal noge v morju. Kmalu se mi je približal 
delfin, ki je opazil moje bingljajoče noge. Poleg mene je sedelo 
še nekaj otrok in vsi skupaj smo se prijetno zabavali.
To so nepozabni trenutki, zaradi katerih je vredno vztrajati eno 
uro na izraelski meji, zaradi katerih je vredno prenašati s seboj 
težko potapljaško in fotografsko opremo in se včasih odpovedati 
tudi nekaterim drugim materialnim dobrinam. Moj notranji glas 
mi govori, da se bom v Eilat še vrnil.
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PREDSEDNIK DRŽAVE 
ODLIKOVAL REŠEVALCE
Predsednik republike dr. Danilo Türk je 14. julija na Brdu pri 
Kranju podelil državna odlikovanja nekaterim posameznikom 
in organizacijam, ki so sodelovali v akciji reševanja in iskanja 
ponesrečenih na Hidroelektrarni Blanca.
Zaradi tveganj, poguma in hitrih odločitev pri reševanju in 
iskanju ponesrečenih je predsednik republike odlikoval Draga 
Žnidaršiča, Gašperja Janežiča in Podvodno reševalno službo 
Slovenije z MEDALJO ZA HRABROST.
Za povezovanje aktivnosti in organizacijo dela pri reševanju 
in iskanju ponesrečenih je predsednik republike odlikoval An-
tona Travnerja, Vladimirja Bana, Policijsko upravo Krško ter 
Štab civilne zaščite za Posavje z MEDALJO ZA ZASLUGE.
Zaradi nesebične pomoči in sodelovanja pri reševanju in 
iskanju ponesrečenih je predsednik republike odlikoval Fran-
ca Bogoviča z MEDALJO ZA ČASTNO DEJANJE.
 

Nagovor predsednika republike dr. Danila Türka ob po-
delitvi državnih odlikovanj sodelujočim v reševalni akciji

Spoštovani!
Tretjega julija letos je pri Blanci na Savi prišlo do tragičnega 
dogodka, v katerem je ugasnilo trinajst življenj. Trinajst dra-
gocenih življenj. V dnevih, ki so sledili, je prišlo do mnogih 
reševalnih dejavnosti. Žal reševalne dejavnosti niso mogle 
rešiti vseh. Sledili so izrazi sožalja vsem bližnjim. Ob današnji 
priložnosti bi rad še enkrat izrekel vsem, ki so izgubili svojce v 
tem tragičnem dogodku, iskreno sožalje.
To je tudi čas, v katerem so nas navdale mnoge misli in 
vprašanja, o katerih smo razmišljali in še razmišljamo, o 
različnih razsežnostih tega tragičnega dogodka. Razmišljamo 
o nepredvidljivosti človeške usode, o človeškem zaupanju in 
odgovornosti, o naši pravni in varnostni kulturi in o mnogih 
drugih vprašanjih.
Toda danes smo se zbrali, da počastimo dve pomembni vred-
nosti naše družbe – solidarnost in požrtvovalnost. Ta tragični 
dogodek je sprožil cel val požrtvovalnosti in solidarnosti. V 
reševalnih aktivnostih, ki so sledile, je sodelovalo 1.166 ljudi. 
Večinoma so bili prostovoljci, ljudje, ki so brez zadržkov in 
brez velikega razmišljanja razumeli, kakšna je njihova odgo-
vornost v tistem trenutku, ki so prihiteli na pomoč in ki so 
veliko dni nesebično sodelovali v reševalni akciji. Vrednoti 
požrtvovalnosti in solidarnosti sta temeljnega pomena za našo 
družbo in prav je, da smo ponosni, da imamo v naši družbi 
ljudi, ki so se sposobni tako izkazati. 
Ljudje, ki so sodelovali pri reševanju, so prihajali iz vseh kro-
gov, iz vseh delov naše družbe. Med njimi so bili potapljači, 
gasilci, pripadniki civilne zaščite, policisti, psihologi, vodniki 
reševalnih psov in mnogi drugi. Vsem ni mogoče izročiti 

odlikovanj in priznanj, kakršne bi prav gotovo zaslužili. Zato 
bi želel to priložnost, to zahvalo, ki jo izrekamo danes, izko-
ristiti za to, da se zahvalim prav vsem, ki so sodelovali v tej 
reševalni akciji in ki so se na ta način v tej reševalni akciji tudi 
izkazali.
Nekateri pa so v tem reševanju pokazali še prav posebne la-
stnosti – pogum in pripravljenost na tveganje, ki ga je bilo 
treba izkazovati vse tiste dni. V tem času so se izkazala tudi 
častna dejanja nekaterih, ki so bili še prav posebno anagažirani 
v reševanju. Izkazala se je sposobnost mobilizacije, hitre akcije 
in vzpostavitve potrebne koordinacije v akciji, ki je sledila. Vse 
te lastnosti, vsi ti dosežki zaslužijo priznanje in danes, ob tej 
slovesnosti bi želel vsem, ki so sodelovali, za vse te dosežke, za 
vse te izkazane lastnosti, izreči priznanje.
Seveda pa se sprašujemo tudi, kako naprej. Za naprej je mno-
go misli in prav gotovo je med njimi tudi ta, da je naša družba 
dosegla dobro raven organiziranosti, pripravljenosti, sposob-
nosti ukrepanja v tako težkih priložnostih, kakršna je bila tista, 
ki je nastala 3. julija in kasneje. Vendar mora biti naša prva 
misel preprečevanje. Naša družba mora biti tudi sposobna, da 
s krepitvijo pravne in varnostne kulture zagotovi razmere, v 
katerih ne bo prihajalo do nesreč, v katerih ne bo tragičnih 
dogodkov, oziroma da bo takih dogodkov, kakršnih se ne da 
popolnoma preprečiti, v prihodnosti vse manj.
Želim, da bi današnja slovesnost minila z občutkom tako sa-
mozavesti, ki jo moramo imeti – kajti smo družba, ki je dobro 
pripravljena –, kot tudi resnega razmisleka o tem, kaj moramo 
še storiti za to, da bomo učinkoviteje preprečevali tragične do-
godke v prihodnje. Še enkrat hvala vsem, ki ste sodelovali, ki 
so sodelovali v tej pomembni in veliki reševalni akciji. Posebej 
hvala vsem, ki ste danes prišli.
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NAJ ŽIVLJENJA NISO 
UGASNILA ZAMAN
Lep četrtkov dan, 3. julija se je na gradbišču hidroelektrarne 
Blanca na Savi sprevrgel v največjo katastrofo na slovenskih vo-
dah in eno največjih v Slovenji nasploh. Vožnja s kanuji, preroško 
imenovana Zadnji spust, se je za trinajst udeležencev tragično 
končala na prelivnih poljih bodoče elektrarne. Gre za pet za-
pornic, s katerimi bodo ob pričetku delovanja elektrarne zajezili 
rečni tok in voda bo pričela poganjati tri turbine. 
Zapornice bodo zaprte nivo vode dvignile nekaj metrov, ko so 
odprte, pa Sava preko njih teče v nič kaj hudega slutečem, slab 
meter visokem slapu. Morda je prav ta, na oko nedolžen tok, v 
dveh kanujih vzpodbudil odločitev spremeniti prvoten načrt, da 
se pred jezom ustavijo in kanuje ob robu jezu peš prenesejo na 
drugo stran. Vožnja čez jez je za oba kanuja bila usodna, enega 
je celo  prelomilo, drugi se je obrnil in potopil. Gasilci, ki so v 
čolnu spremljali spust, so se pognali preko preliva in le njihovi 
hrabrosti ter hitri reakciji gre pripisati, da so tri osebe takoj pote-
gnili na suho, žal je preživela le ena. Več se v tistem trenutku ni 
dalo narediti.
Na prizorišče so v zelo kratkem času podvodni reševalci iz krške 
reševalne postaje. Glede na število ponesrečencev in težke po-
goje dela, je takoj bilo jasno, da bo šlo za zahtevno in obsežno 
reševalno akcijo in hitro smo se na pot odpravili tudi iz bolj od-
daljenih krajev. Vodenje akcije je prevzel Anton Travner, ki je 
takoj na začetku zagotovil dobro medsebojno komunikacijo in 
sodelovanje vseh sodelujočih, potapljačem, kot najbolj izposta-
vljenim in ključnim pri iskanju, pa zagotovil primerno podporo 
drugih služb in predvsem zadostno stopnjo varnosti. Od samega 
začetka smo namreč varnosti vseh sodelujočih namenjali največ 
pozornosti, da tragedije ne bi bila po nepotrebnem še večja.
Pred operativnim reševanjem v vodi je bilo treba zapreti posa-
mezne od petih zapornic in tok preusmeriti mimo območja, ki 
smo ga preiskovali. To ne le zaradi varnosti, ampak je bil za pre-
livnimi polji tok tako vrtinčast, da iskanje tudi fizično ne bi bilo 
možno. Elektrarna je še v gradnji in zapornice niso priključene 
na ustrezne hidravlične generatorje, 
zato je bilo treba počakati, da so ga 
pripeljali iz Maribora. Vsako od posa-
meznih zapornic so posebej priključili 
na mobilni hidravlični generator, kar 
je trajalo več kot eno uro. To je razlog, 
da smo z reševanjem v vodi lahko 
pričeli komaj po drugi uri zjutraj.
Čakanje je bilo še toliko bolj mučno, 
saj smo med tem lahko opazovali 
srhljiv pogled na površino prelivnih 
polj, kjer so na površini plavala vesla, 
ki so jih takoj za slapom vrtinci po-
tegnili v globino in potem daleč proč 
spet vrgli visoko ven, da jih je povratni 
tok povlekel nazaj proti slapu. 
Vsem je veliko moralno podporo po-
menil obisk Predsednika dr. Danila 

Türka, ki je prvi od državnikov prispel na kraj nesreče. Ni šlo 
le za moralno podporo reševalcem, temveč se je že sicer dobra 
kooperativnost vseh drugih, ki so pri reševanju sodelovali in po-
magali, takoj še povečala.
Naslednje dni so se izmenoma vključevale vse reševalne postaje 
v sestavu Podvodne reševalne službe Slovenije. Preiskovanje za 
jezom je potekalo po posameznih segmentih. Hkrati so lahko za-
prli le določena prelivna polja zato se tok nikoli ni umiril, kar je 
ob zelo zmanjšani vidljivosti reševalcem predstavljalo še dodatne 
težave. Območja v okolici turbinskih polj pa so bila tudi relativno 
globoka, preko 10 m in več, kar je zaradi večkratnega potapljanja 
in dvigovanja na površino reševalce še dodatno obremenjevalo. 
Zaradi ostankov gradbenega materiala, predvsem železnih arma-
tur pa je nepredvidljivo in za reševalce nevarno bilo tudi dno za 
jezom.
Vsi reševalci so izkazali izjemno motiviranost, strokovnost in 
glede na obseg sodelujočih tudi zelo dobro medsebojno usklaje-
nost. Izkazalo se je, da so vsa območja bila dobro pregledana in 
potapljači nobenega utopljenca med preiskovanjem niso spregle-
dali.
Za profesionalnost in strokovnost si reševalci zaslužijo vse 
čestitke, za opravljeno delo pa iskreno zahvalo.
V javnosti je pogosto bilo slišati špekulacije, da ponesrečencem, 
ki večinoma niso imeli rešilnih jopičev, tudi le-ti ne bi pomagali ali 
jih rešili. Mnogi so se sklicevali na postopke reševanja iz vrtincev, 
ko si je treba jopič celo sleči, da te vrtinec prej potegne do dna 
in tam izvrže. V tem primeru je šlo za drugačno obliko vodnega 
toka. Vrtinci niso navpični ampak voda kroži vzdolž prelivnih 
polj, spodaj proč od jezu, zgoraj nazaj proti jezu. Na dnu so tudi 
visoki betonski razbijači, katerih naloga je umirjati tok, za mnoge 
ponesrečence pa so bili usodni, ker jih je tok nesel prenizko in so 
trčili v njih. Rešilni jopiči bi jih nedvomno držali bližje površini, 
bolj daleč od dna in razbijačev. 
Brez prevelikega tveganja lahko trdimo, da rešilni jopiči zadeve 
ne bi poslabšali, nasprotno ponesrečenci bi se lažje obdržali na 
površini, reševalci bi jih takoj po nesreči lažje prijeli in potegnili 
ven, pa tudi z večjo verjetnostjo bi se pod vodo izognili udarcem 
v razbijače. Da izgubljena življenja ne bodo zaman, naj bo to 
vsem nam svarilo, da enako kot pod vodo, moramo tudi na vodi 
striktno upoštevati vse varnostne predpise, vključno in še posebej 
uporabo rešilnih jopičev. 

dr. Mitja Slavinec
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RP  NOVO MESTO 
JURE GROS
ALJAŽ KREN  
JULIJAN KREN 
ANDREJ LUKAN 
TOMAS KREŠIMIR 
 
RP CELJE 
BRANE ČRETNIK
JURE BELUŽIČ
LADISLAV KRKLEC 

RP KOPER 
BORIS VUGA
GORAZD ŽAGAR
VASJA JAKOMIN
MATJAŽ SPUDIČ
DOMAGOJ RIBARIČ –CEROV
KATJA RAŽMAN 

RP KRŠKO 
ŽELJKO POVH
DARKO ANŽIČEK
IVICA SEKULO
VLADIMIR BOŽIČ
ŽELJKO SREČKOVIĆ
SANDI PETRIŠIČ 
IZTOK LUŠTEK
BOŠTJAN ŠTOJS
GREGOR VENE
GROBLJAR BORIS
JULIJANA ZORKO 
PRIMOŽ PUNTAR

RP LJUBLJANA 
VLADO BAN 
MATEJ ŠETINA
MIHA SEVER 
LEOPOLD JERE 
JOŽE ZIDARIČ
SIMON LAS 
MILAN GRIČAR
BOŠTJAN GAČNIK
PETER KOKALJ 
ANTON  VODE 
TOMAŽ  PAVLOVIČ
JERNEJ PANCE

RP KRANJ
ROBERT GOGALA 
BOJAN JENKO 
JANEZ ZUPAN 

RP PTUJ
ANDREJ KRAJNC
GORDAN KRAJNC

ŽARKO JOVANOVIČ
LEON MILUNIČ
MITJA GOLOB
ROMAN KOSTANJEVEC

RP KOČEVJE
VALENTIN BEGIČ 
MARJAN VIDMAR
ZLATKO KOVAČ
STOJAN PLEŠNAR

RP NOVA GORICA 
ANDREJ ŠEKLI 
MARJAN ČUBEJ
JURE PLANKO
KLEMEN PELICON
BOGDAN PODOBNIK 
JERNEJ BERCA 
KRISTJAN HANŽIČ
ROK IVANČIČ 

RP MARIBOR 
VOJKO LAH
TIBOR LAH
VOJO ERAKOVIČ
BORIS KOLAR
IZTOK POHOREC
ALEŠ GUTMAHER
    
RP VELENJE
ANTON TRAVNER
SIMON HRIBERNIK 
PETER OČKERL 
NEDELJKO BIKIČ
GORAZD PANDEL
MARTIN REBULA
BENJAMIN STOZAK
STAŠ STOZAK
DAMJAN PIRC
LEON VERDNIK
MITJA PURNAT

RP GORNJA RADGONA 
BOGDAN ŠAJNOVIČ
BORIS PUČKO
TOMAŽ MUNDA
JANA ŠAJNOVIČ
DAVID ŠEBJANIČ

LUKA KLUN
TOMISLAV HABOLIN
BORIS BRUS

RP IZOLA 
JERNEJ SEDMAK
IGOR KOMADINA
DAMIR KOMADINA
EDVIN SALVI
DEAN KLEVA
IGOR TAVČAR
ROMAN KIDRIČ 
ELIZABETA SELIČ
MILAN BARUCA
NIKI RIVIČ
BORUT VATOVEC

RP TOLMIN 
STOJAN KOVAČIČ
DUŠAN PETREVČIČ
ALEŠ SELJAK
STOJAN MARUŠIČ
DARKO SOVDAT  
MATEJ BREŠČAK

RP BLED
VLADIMIR JAKOVAC 
TOMAŽ ČUFAR
JOŽE KONC
ROBERT KONC
JOŽE KRALJ
GREGOR PREZELJ
MARIJAN ZALOKAR 

RP MURSKA SOBOTA
MITJA SLAVINEC
GORAN KLEMENČIČ
STOJAN HABJANIČ
NUŠA PAVLINJEK
DRAGUTIN SEREC
MATJAŽ GRILEC
ALEŠ LAZIČ
DANIEL FUJS
JOŽE ŠKRILEC

UDELEŽENCI REŠEVALNE AKCIJE

Vsem iskrena hvala za nesebično in plemenito 
dejanje.

   Jure Gros                         dr. Mitja Slavinec
načelnik PRS                        predsednik SPZ
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VLADIMIR BAN
Lado, kot te kličejo prijatelji in kolegi potapljači, najprej nam povej 
nekaj o tvoji mladosti.
Rodil sem se v Novem mestu pred 47 leti. Že kot mladenič sem 
se rad ukvarjal s športom, predvsem z rokometom in atletiko. 
Kasneje, v srednji šoli, ki sem jo obiskoval v Ljubljani, pa sem 
se kot večina drugih kadetov ukvarjal z borilnimi veščinami in 
streljanjem. V judu sem bil tudi državni prvak, pri streljanju pa 
sem se skoraj vedno uvrščal med prve tri.

Še klasično vprašanje za potapljače, kdaj in kako si zašel med 
potapljače.
Za potapljanje me je navdušil bivši sodelavec in moj prijatelj 
Andrej ZORC, ki me je napotil na znano ime med slovenskimi 
potapljači, Lojzeta Zadnikarja. Pri njem sem leta 1998 opravil 
svoj prvi potapljaški izpit in se tako podal v svet pod gladino in 
potapljaške vode. Postal sem tudi član Potapljaškega društva Kro-
ta Sub iz Ljubljane. Potapljanje me je prevzelo, veliko sem se po-
tapljal in že naslednje leto opravil tudi izpit za drugo potapljaško 
zvezdico. Kljub strastnemu potapljanju, nisem imel večjih am-
bicij po napredovanju, raje sem se potapljal in užival. A sem 
se pošteno uštel s svojimi modrovanji in prepričanji. Do tretje 
potapljaške zvezdice so me v bistvu prisilili naši sosedje Hrvati 
leta 2003, ko je pričel veljati novi »Hrvaški« zakon o potapljanju. 
Za samostojno potapljanje, kot smo ga bili do tedaj navajeni, smo 
potrebovali dnevnik potapljanja, za kar pa je bil pogoj potapljač 
s tretjo zvezdico. Tako mi je tudi tretjo potapljaško zvezdico mi 
je pripel Lojze Zadnikar. Takrat sem bil mnenja ,da se je moje 
potapljaško izobraževanje na tej ravni res končalo in da bom le 
že užival v lepotah pod morsko gladino, kamor tako rad zahajam 
še danes.

Ob potapljanju si se hitro angažiral tudi na organizacijskem 
področju
Nekega lepega dne me je poklical takratni predsednik društva 
Krota Sub in moj inštruktor potapljanja Lojze Zadnikar. Ob pivu 
in kramljanju mi je ponudil vodenje kluba. Sprava sem se sicer upi-
ral a na koncu le pristal, kot še enega od izzivov v mojem življenju. 
Z nekaj entuzijasti, predvsem Janezom Videmškom in Matejem 
Šetino smo leta 2004 tako prevzeli vodenje društva. Spremem-
ba vodstva in nov zagon so težko sprejeli nekateri starejši člani, 

ki se z ambicijami in smernicami prenovljenega društva žal niso 
strinjali. Škoda, morda pa se le kdaj vrnejo v naše vrste. Pa vendar 
smo obstali in dokazali, da smo eden boljših potapljaških društev 
v Sloveniji. Ne glede na vse dogodke je bil »generacijski spor« na 
koncu le koristen tudi zame, saj sem se odločil postati potapljaški 
inštruktor, da bom v društvu lahko skrbel za podmladek. Leta 
2004 sem uspešno opravil tečaj za inštruktorja potapljanja po šoli 
PSS pri zelo priznanem Damirju Podnarju - Dadotu. Poleg PSS 
licence imam opravljeno tudi licenco CMAS in sem inštruktor 
potapljanja tudi po tej šoli. 

Sledilo je tudi povabilo med podvodne reševalce
Dogodki pa so se vsaj za mene odvijali s svetlobno hitrostjo, 
včasih prehitro. Komaj sem se vživel v vlogo predsednika kluba 
in nato inštruktorja sem prejel še eno. Takratni načelnik Podvod-
ne reševalne službe Anton Travnerja me je pozval naj prevzamem 
vodenje podvodne reševalne enote Ljubljana. V zelo kratkem 
času smo uspeli enoto dodatno opremiti in kadrovsko pomladiti. 
Danes z veseljem trdim, da smo zrasli v eno uspešnejših enot v 
Sloveniji, še posebej ap sem ponosen na dobro sodelovanje tudi 
z gasilci in Civilno zaščito. Naj izkoristim priliko in se zahvalim 
Davorinu Zupancu, ki mi je veš čas stal ob strani s svojim res 
velikim znanjem in napotki in seveda Tonetu, ki nam je kljub 
našemu šibkejšemu znanju na področju reševanja zaupal. 

Širša javnost vas je spoznala po oddaji Trenja, ko ste opozorili na 
težke pogoje dela in uspehe podvodnih reševalcev, ki vsi prostovolj-
no žrtvujejo čas tudi veliko lastne opreme in se nenazadnje tudi 
izpostavijo nevarnosti.
Medijska pozornost in zelo odmevna akcija iskanja pogrešane 
osebe nam je leta 2007 tudi pomagala, da smo kupili še kako pre-
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potreben namenski čoln. V letošnjem letu sem si kot vodja eno-
te zadal precej velik, morda nedostopen cilj - kupiti podvodnega 
robota. Strošek je ocenjen na dobrih 20.000 €. Priznam, visoko 
leteči cilji, a robota potrebujemo, saj so v veliko primerih našega 
dela v umazanih in deročih vodah ogrožena življenja potapljačev, 
pripadnikov Podvodne reševalne službe.

Podvodno reševanje te kot potapljača že nekaj 
časa najbolj zaznamuje, si v organih PRS, pa 
tudi na samih reševalnih in drugih akcijah ste 
s svojo enoto zelo prisotni. Med prvimi si bil 
tudi na Blanci.
Naše akcije potrjujejo to, da smo podvod-
ni reševalci še kako potrebni in koristni v 
slovenskem sistemu zaščite in reševanja. 
Tako sem se tudi tistega dne takoj odzval na 
klic in že v ranem večeru bil na gradbišču 
elektrarne. Vodenje reševanja je prevzel 
Anton Travner, sam pa sem mu vse dni 
pomagal predvsem pri logistiki, kot npr. 
razporejanju reševalcev in sodelovanju z 
drugimi službami, kakor tudi pri stikih z 
javnostmi. Veseli me, da je med našimi 
potapljači še zmeraj veliko takih, ki nam ni 
težko žrtvovati svoj prosti čas, nekateri celo 
na račun koriščenja letnih dopustov, in se 
tudi na račun lastnega izpostavljanja podajo 
pomagat tistim, ki so pomoči potrebni. Te 

vrednote so pri meni zmeraj bile med najpomembnejšimi in vese-
li me, da jih s kolegi lahko negujem.

Kaj pa tisto rekreativno potapljanje za lasten užitke?
V letošnjem letu zaradi gradnje in investicij v svojem podjetju bolj 
malo, vseeno pa se je našel čas za kratek skok na Krk, kjer smo 
tudi v sodelovanju s sosednjo Hrvaško potapljaško zvezo organizi-
rali že tradicionalno in eno največjih skupnih čistilnih akcij.

Tudi to kaže, da enostavno ne moreš mimo tega, da ne bi izkoristil 
vsake priložnosti za potapljanje približati čim večjemu krogu kole-
gov, še posebej s poudarkom na ekologiji.
Res je, lepo mi je, ko organiziramo ekološke akcije. Naše društvo 
vsako leto organizira kar tri čistilne akcije: na Kolpi, na Ljublja-
nici in seveda že omenjeno na Krku. Pri tem želim poudariti, da 
se naše delo v ekologiji s temi akcijami ne neha, saj smo npr. tudi 
med reševalnimi akcijami odkrili črne odtoke, ki smo jih potem 
naznanili ustreznim službam in preprečili nadaljnje onesnaževanje 
naših voda, npr Kamniške Bistrice pri Ihanu.

Si tudi član predsedstva Slovenske potapljaške zveze, zadolžen za 
promocijo in ekološke ter rekreativne akcije.
Temu delu sem se z veseljem pridružil, ko sem videl, da so že 
dobri pogoji, da v Sloveniji je organiziranih veliko ekoloških in 
drugih akcij z dolgoletno tradicijo in veseli me, da je tudi koledar 
SPZ ob lepih fotografijah namenjen tudi obveščanju. Vsekakor pa 
bi si želel še več aktivnosti in predvsem, da bi nam naša društva 
bolj redno sporočala kdaj in kje organizirajo svoje prireditve. Le 
tako jim bo SPZ lahko še bolj pomagala glede informiranja in pro-
mocije med potapljači. Sam sem veliko zadev organiziral in vem, 
da za organizatorja ni lepšega, kot množična udeležba.

Kaj želiš sporočiti slovenskim potapljačem?
Najprej bi si želel, da bi tudi država na področju ekologije nare-
dila več. Slovenskim potapljačem pa želim, da bi bili čim boljši 
prijatelji, da bi jih potapljanje družilo in da se pri tem ne bi po 
nepotrebnem izpostavljali nevarnostim, še posebej glede globin. 
Glede SPZ pa si želim, da bi se ji pridružilo čim več potapljačev, 
kajti Zveza se po svojih močeh trudi potapljače združevati. Že 
naslednji Dan potapljačev Slovenije je npr priložnost, da se nas 
zbere čim več.
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Rab dive 
off 2008

REPORTAŽA

Na otoku Rab se je 11. in 12. julija odvijalo tekmovanje v globinskem pro-
stem potapljanju, imenovano Rab dive off 2008, ki ga je organiziral Reški 
klub Bez boca. Tekmovanje je potekalo v dveh disciplinah: prosti potop 
(FIM), kjer se tekmovalec spusti in dvigne na maksimalno globino brez 
uporabe plavuti tako, da se z rokami vleče ob vrvi, in v konstantni obtežitvi 
s plavutmi (CWT), kjer se tekmovalec spusti na maksimalno globino in se 
vrne na gladino le z uporabo plavuti. Tekmovanja se je udeležilo 27 prostih 
potapljačev iz 7 držav. Slovenijo so zastopali štirje tekmovalci, Mariborčana 
Jure Daić in Mitja Štampfer iz društva H2O team Maribor in Ljubljančana 
Luka Pengov ter Matej Mihailovski iz DPD Bled.
Prvi dan so se tekmovalci pomerili v disciplini prosti potop. Najgloblje sta se 
potopila kar dva tekmovalca, Mariborčan Jure Daić in Čeh Petr Vala. Oba 
sta dosegla globino 70 m in si razdelila 1. mesto. Daić je s potopom, ki je 
trajal 2 min 31 s, postavil nov slovenski državni rekord, hkrati pa je to prvi 
slovenski potop na globino preko meje 70 m. Tretje mesto je osvojil Hrvat 
Tomislav Sviličić s potopom na 68 m, kar je tudi hrvaški državni rekord. 
Slovenski uspeh sta dopolnila še Luka in Matej, ki sta si s potopoma na 55 
m delila 6. mesto. Mitja je žal bil diskvalificiran.
Naslednji dan je bila na vrsti še druga disciplina, konstantna obtežitev s 
plavutmi, kjer je imel Mariborčan ponovno visoko zastavljene cilje. Uspešno 
se je potopil v globino 77 m in svoj državni rekord »poglobil« za kar 10 m. Ta 
globina je zadostovala za 1. mesto pred Francozom Brunom Beauvergerjem 
in Čehom Petrom Valo, ki sta se potopila 67 m globoko. Matej, Luka in Mitja 
so z globinami 60 m, 59 m in 48 m osvojili 4., 6. in 8. mesto.
Daić je z dvema zmagama osvojil še 1. mesto v skupnem seštevku točk in s 
tem pobral vsa 1. mesta. Na tekmovanju v idealnih pogojih je bilo postavljenih 
6 državnih rekordov. Poudariti je treba, da je tekmovanje minilo brez izgube 
zavesti katerega od tekmovalcev, kar je še dodatno polepšalo tekmo.

Rezultati:

FIM - (M)
1. mesto: 70 m, Jure Daić (SLO)
1. mesto: 70 m, Petr Vala (CZE)
3. mesto: 68 m, Tomislav Sviličić (CRO)
...
6. mesto: 55 m, Matej Mihailovski (SLO)
6. mesto: 55 m, Luka Pengov (SLO)

FIM – (Ž)
1. mesto: 57 m, Jarmila Slovenčikova (CZE)
2. mesto: 38 m, Jana Oujezdska (CZE)
3. mesto: 30 m, Lidija Lijić (CRO)

CWT - (M)
1. mesto: 77 m, Jure Daić (SLO)
2. mesto: 67 m, Bruno Beauverger (FRA)
3. mesto: 67 m, Petr Vala (CZE)
4. mesto: 60 m, Matej Mihailovski (SLO)
...
6. mesto: 59 m, Luka Pengov (SLO)
...
8. mesto: 48 m, Mitja Štampfer (SLO)

CWT - (Ž)
1. mesto: 65 m, Jarmila Slovenčikova (CZE)
2. mesto: 37 m, Jana Oujezdska (CZE)
3. mesto: 35 m, Magda Milas (CRO)

Tanja Šauperl
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Potapljaški izlet članov kluba DPD Bled na otok Krk
V soboto, 20. junija, smo se “Blejčani” v zgodnjih jutranjih urah 
odpeljali na potapljaški izlet na Krk, največji jadranski otok, 
v počitniško mestece Šilo, ki leži v zalivu Stipanja na severo-
vzhodni strani otoka. V omenjenem mestecu smo se napotili v 
potapljaški center Neptun in s potopom na popularni Peltastis 
odprli “slano potapljaško sezono” tudi v klubu DPD Bled. 
Klubska navada je, da imajo vsi člani blejskega kluba in njihovi 
najožji sorodniki ter prijatelji brezplačen izlet v začetku in na 
koncu potapljaške sezone. Tokrat nas je v avtobus sedlo 16 ljubi-
teljev morja, sonca in soli. Res je, da je bila letošnja potapljaška 
udeležba bolj skromna (samo deset potapljačev), smo pa zato ti-
sti, ki smo se izleta udeležili, toliko bolj uživali v vožnji z velikim 
in modernim avtobusom. Na otok smo se pripeljali spočiti, po 
hitrem dogovoru z Borisom (šefom potapljaškega centra Nep-
tun) pa določili uro potopa na grško tovorno razbitino. Potop 
na “Grka”, kot mu domačini radi pravijo, smo naredili zgodaj 
popoldne ob zadovoljivo dobri vidljivosti v morju; neskončna 

modrina nas je spremljala tako v vodi kot na nebu. Le kaj 
bi si odvisniki od dušika lahko še želeli? Seveda, 

dobro hrano po po-

topu. Za kulinarične dobrote z žara je 
poskrbel kar sam predsednik kluba, Borut Novak. 

Vsestranski Borut je hitro nahranil lačna usta potapljačev, 
brez “tekočega hmelja” in “šalčke kofeina” pa tudi ni šlo. (Kako 
že pravi eno od zlatih pravil potapljanja? Pred potopom in po 
potopu pij samo navadno vodo!). V spomeniku lakote so kma-
lu ostale samo še kosti. Pozno popoldne je počasi dalo roko 
zgodnjemu večeru. Takrat, ko nam je bilo najlepše (ko se je 
sonce nagibalo proti zatonu), pa smo morali oditi domov. Lov 
na dobre potapljaške lokacije je tako pri Gorenjcih “uradno 
odprt”, temu bodo sledile zanimive fotografije, diaprojekcije z 
besedo in nepozabni spomini.          

Ladja Peltastis
(pri domačinih popularno imenovana Grk)
Letos mineva okroglih štirideset let, odkar se je z dvanajstimi 
člani posadke ob treh in petdeset minut zjutraj med vasico 

Šilo in zalivom Soline v globino 32 metrov potopil nesrečni 
Peltastis. 
V 60-metrski trup grške tovorne ladje Peltastis so v luki Jurjevo 
pri Senju 7. januarja natovarjali les. Zaradi napovedi slabega 
vremena in močne burje je zapustila pristanišče Jurjevo in 
se napotila proti Reki, kjer naj bi našla varnejše sidrišče. Na 
poti se je ladja zaradi ekstremnih vremenskih pogojev (zajel 
jo je močan snežni vihar) morala zasidrati z dvema sidroma, 
zaoranima v muljasto dno na predelu Pazdihovo pri Dramlju 
v bližini Crikvenice. V noči s 7. na 8. januar leta 1968 se je 
Peltastis zaman boril proti močnemu orkanskemu neurju, 
ki je ladjo odvlekel preko celega Velebitskega kanala. Ladja, 
naložena z lesom, se je počasi približevala skalnati obali otoka, 
v boju z vetrom in valovi pa ni pomagala niti moč ladijskega 
motorja. Usodni udarci v čeri so povzročili, da je Peltastis 
zaradi zalitja strojnice ob treh zjutraj in petdeset minut med 
vasico Šilo in zalivom Soline potonil na globino 32 metrov. 
Štirje člani posadke od dvanajstih so si v neurju uspeli rešiti 
življenje, osem jih je utonilo. Agent iz Reke in pre-
dstavniki grškega lastnika 

ladje so hitro dobili dovoljenje 
za potapljanje in snemanje stanja ladje, vendar 
zaradi neznanih razlogov do sodelovanja in potapljanja ni 
prišlo. Največja uganka in edini pogrešani član posadke je ostal 
poveljnik ladje Teodoros Belesisa. Potapljači, ki so se v tistih 
časih potapljali na razbitino, so trdili, da so opazili mrtvega 
človeka, nagnjenega ob navigacijskem stolu. Sprva tem zgod-
bam ni nihče verjel, vse dokler ni v naslednji potapljaški sezoni 
uganko rešil avstrijski amaterski fotograf Franz Mitznneg, ki 
je pri potopu na razbitino posnel truplo neznanega človeka 
znotraj poveljniškega mostu (srhljivo dramatične fotografije 
je možno videti v potapljaškem centru Neptun pri lastniku in 
upravitelju Borisu Jelenoviču). Truplo nesrečnega kapitana so 
nekaj mesecev po njegovi smrti dvignili potapljači iz centra za 
podvodna raziskovanja Kostrena. Truplo je bilo kljub temu, 
da je bilo deset mesecev v slani vodi, dobro ohranjeno in to 
po zaslugi procesa saponifikacije (proces na truplu nastopi 
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po potopu ladje). Predvideva se, da kapitan Teodor Belesisa 
ni hotel zapustiti toneče ladje, zato je ukazal posadki, naj 
ga zavežejo na komandni most. S tem srhljivim dejanjem je 
upravičil star pomorski rek, ki govori, da poveljnik potone 
skupaj s svojo ladjo. Kapitana Belesisa so 11. novembra 1968 
pokopali na pokopališču Kozala na Reki.  

Potapljanje na ladjo Peltastis
Peltastis leži vkopan v muljasto dno na globini 32 metrov 
(krmilo in vijak motorja). Premec Peltastisa je obrnjen proti 
obali Krka, skoraj navpično v smeri obale. Potopljena ladja leži 
v pokončnem položaju in je kot taka primerna za začetnike, 
izkušene potapljače in potapljače z nitroxom. Vidljivost na 
ladji zaradi tokov v Velebitskem kanalu pogosto ni najboljša. 
Predvsem v zimskih časih se da ladjo videti v vsej njeni ve-
likosti, z nekaj sreče lahko naletimo na vidljivost, ki presega 
celo 20 ali 30 metrov. Vrh sprednjega jambora je na globini 
sedmih metrov (nanj se privezujejo ladje potapljačev), po njem 
se lahko spustite do zgornje palube, ta je obrasla z algami, 
spužvami in mahovnjaki. Že ko se potopimo ob sprednjem 
jamboru, pod seboj zagledamo celoten prednji in osrednji del 
ladje. Poveljniški most in jambori so odlično ohranjeni, prav 
tako železni trup ladje, vse lesene dele ladje pa je zob časa 
že davno uničil. Na spodnjem delu krme se nahaja strojnica. 
Vstopanju v zaprte prostore ladje se je potrebno izogibati 
zaradi finega mulja, ki se dvigne že pri najmanjšem gibu. Če je 
radovednost prevelika in morate zaradi nje zaplavati v zaprte 

prostore ladje, je nujna in obvezna oprema močna svetilka. 
Plenilci ali lovci na spominke so z ladje že davno odnesli vse 
vrednejše premete (pustili pa so obe težki sidri, eno od njiju 
je dvignjeno in se nahaja v mestu Šilo), toda kljub temu je 
ladja izredno privlačna zaradi svoje odlične ohranjenosti. 
Vsi glavni deli ladje so nepoškodovani in na svojem mestu. 
Pa še opozorilo: potop na razbitino Peltastis je do danes vzel 
življenje dvema športnima potapljačema! Kljub temu, da ladja 
ni preveč zahtevna za potapljanje, je ne podcenjujte. Predvsem 
pa se ne potapljajte v njene zaprte in temačne prostore, če to 
res ni nujno potrebno! 

Pomembni podatki grške tovorne ladje Peltastis
Ime: Peltastis, še prej Asterpark, domačini ji popularno 
pravijo Grk.
Dimenzije: dolžina: 60,15m, širina: 9,30m, višina: 4,26m
Kraj potopa: približno 1,5 nm SZ od kraja Šilo na otoku Krk 
(50m od obale).
Koordinate: 45° 090' 36" N, 14°39'12" E.
Najmanjša globina: 7m (vrh jambora).
Največja globina: 32m (krmilo in vijak motorja).
Tok: večinoma šibek. 
Vidljivost: večinoma 10-15m, zaradi dvigovanja sedimenta 
večkrat tudi precej manjša, predvsem v zimskih mesecih pa 
včasih tudi izredna od 20-30m. 

Orientacija s pomočjo 
narave
Pri potapljanju moramo predvsem poskrbeti za varnost. V okviru 
le-te je ena pomembnejših veščin, ki jih mora obvladati potapljač, 
orientacija pod vodo. »Naš položaj« moramo imeti vedno »pod 
kontrolo«, kar pomeni, da vemo, kje se nahajamo, kam bomo 
plavali, kje smo vstopili v vodo in kje bomo izstopili iz vode. Če 
nam bo »naš položaj« znan, bodo naši potopi prijetnejši, mi sami 
pa bolj sproščeni in predvsem varnejši.
Pod vodno gladino se orientiramo na dva načina. Za orientacijo 
uporabljamo inštrumente, najpogosteje kompas, ki je prirejen 
za uporabo pod vodno gladino. Pri drugem načinu orientacije 
pod vodno gladino pa si pomagamo z opazovanjem narave. 
V našem prispevku se bomo osredotočili na orientacijo brez 
inštrumentov.
Preprost, hkrati pa zahteven način orientiranja pod vodo je 
orientacija s pomočjo narave. Ta način zahteva od potapljača 
dober občutek za opazovanje, ki ga pridobi z izkušnjami.

Orientacija s pomočjo sonca in lune
Najstarejši način orientiranja je opazovanje neba oziroma nebe-
snih teles. V mislih imamo predvsem sonce in luno.

Ob dobri vidljivosti in ne preveč razburkani vodni površini, 
bomo pod vodo lahko opazili sonce oziroma luno. Glede na njun 
položaj bomo lahko določili smer našega podvodnega potovanja. 
Če bomo naš potop začeli s soncem na naši desni strani, bomo 
morali ob povratku na isto izhodiščno točko imeti sonce na naši 
levi strani. Položaj sonca preverimo že na kopnem, neposredno 
pred potopom.  Zapomnimo si položaj sonca glede na obalo, 
čoln in tako se laže in bolj natančno podamo na potop.
Žal pa je naše morje velikokrat kalno, kar zmanjšuje prodor 
sončnih žarkov skozi vodo. Sončni žarki se lomijo oziroma od-
bijajo od lebdečih delcev v vodi, kar povzroči težave pri določanji 
položaja sonca. Kljub temu bomo lahko v plitvejši vodi opazili 
sence na potopljenih predmetih in na tak način določili položaj 
sonca. 
 
Orientacija s pomočjo značilnosti morskega dna
Orientiramo se lahko s pomočjo značilnosti morskega dna, 
kamnov, skal, ki so pod vodo (zapomnimo si skalnate strukture 
ob kraju vstopa v vodo), z naklonom morskega dna, s pomočjo 
stalnega življa, s pomočjo tokov. 
Običajno naklon morskega dna pada z oddaljenostjo od obale in 
s tem tudi globina. Tako bomo vedeli, da mora globina upadati, 
če se približujemo obali. Če globina ne vpada, po vsej verjetnosti 
ne plavamo v pravo smer.
Značilnosti obale se običajno nadaljujejo v morje in morsko dno 
ima iste morfološke značilnosti kot obala. Če bo na obali kamnita 
stena, se bo običajno v vodi nadaljevala kamnita stena. Če bo 
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obala v obliki rta, se bo prav gotovo ta nadaljeval pod vodo. Tako, 
če bomo plavali ob robu stene ali rta in bo ta na začetku potopa 
na naši levi strani, bo moral biti ta ob zaključku potopa na naši 
desni strani, če se bomo vračali na isto izhodiščno točko.
Če se potapljamo v bližini obale in je dno peščeno, se lahko 
orientiramo s pomočjo dolgih kupčkov peska, ki jih za seboj 
puščajo valovi. Valovi, ko valovijo proti obali oblikujejo peščeno 
dno, te oblike so zelo podobne samim valovom. Peščeni kupčki 
potekajo vzporedno z obalo. Strmejši del kupčka peska je v 
smeri obale. 
Naslednja značilnost morskega dna, ki nam lahko pomaga pri 
podvodni orientaciji, je prehod iz kamnitega dna v peščeno dno. 
Če bomo na začetku potopa prešli s kamnitega dna na peščeno, 
bomo vedeli, da bomo za nazaj morali plavati po peščenem dnu 
do kamnitega dna. Zelo koristno je, da si zapomnimo tudi glo-
bino, na kateri je prišlo do prehoda s kamnitega v peščeno dno. 
Če je kamnito dno prešlo v peščeno dno na 8 metrih globine, 
bomo vedeli, da moramo ob povratku naleteti na prehod dna 
na 8 metrih globine. Potemtakem prehoda ne bomo iskali na 

globini 15 metrov.
Pri potapljanju v plitvejši vodi si lahko 

pomagamo z opazovanjem 
valovanja morske gladine. Morje vedno valovi  

pravokotno v smeri proti obali. Z upoštevanjem tega 
dejstva bomo lahko laže določili smer plavanja.
Pomagamo si lahko tudi z opazovanjem rastlinja in živali. Na 
različnih globinah živijo različne rastline in živali. Rastline ve-
dno rastejo proti svetlobi, to pomeni proti površini. Če imamo 
vrtoglavico in ne vemo kje je gor in kje je dol, lahko vzamemo 
za oporno točko smer rasti rastlin. Iz nagiba, plapolanja rastlin 
lahko tudi ugotovimo smer vodnega toka. Če bomo na začetku 
potopa plavali nad travnikom pozidonije in bo ta zaradi toka 
upognjena v desno, bomo pri povratku na izhodiščno točko 
opazili, da je pozidonija upognjena v levo. Prav tako bo pozido-
nija ali alge plapolale zaradi valovanja morja. Ker morje vedno 
valovi pravokotno na obalo, bomo vedeli, da je obala v eno od 
smeri plapolanja.

Orientacija s pomočjo toka
Morski tok je tudi zelo dober pokazatelj naše smeri plavanja. 
Če smo na začetku potopa plavali proti toku, bomo vedeli, da 

če želimo priplavati na izhodiščno točko moramo na zaključku 
potopa plavati s tokom. Ko pa bo morski tok pravokotno na našo 
smer plavanja, bo le-ta vplival na našo smer plavanja. Zaradi 
toka bomo zaplavali z načrtovane smeri. Zaradi tega se moramo 
zavedati, da če bo morski tok na začetku potopa z naše desne in 
bo na koncu potopa z naše leve, bomo le stežka prišli na našo 
izhodiščno točko. Zato moramo v takih pogojih potapljanja 
neprestano popravljati našo smer plavanja.

Orientacija s pomočjo zvoka
Čeprav pod vodo ne moremo določiti smeri izvora zvoka, pa 
lahko zlahka glede na jakost zvoka ugotovimo ali se bližamo ali 
oddaljujemo od izvoru zvoka. Tako bomo pod vodo slišali ropot 
sidrne verige, ropot kompresorja ali generatorja ladje ter ropot 
prevračanja kamenja na obali zaradi valov. Tudi s pomočjo zvoka 
bomo laže ocenili ali smo bliže nekemu cilju. 

Ocenjevanje razdalje
Drugi pomemben vidik podvodne orientacije je zavedanje, 
kakšno razdaljo smo preplavali. Pogledali si bomo nekaj 
tehnik ocenjevanja preplavane razdalje in 

merjenja dolžine.
Pri podvodni orientaciji si lahko pomagamo 
tudi s časom. Koliko časa smo plavali od ene do druge 
točke, nam lahko pove, koliko smo oddaljeni oziroma kolikšno 
razdaljo smo preplavali. Da bi ta način ocenjevanja razdalje 
dodelali priporočamo, da si izmerimo čas, ki ga potrebujemo 
za umirjeno plavanje določene znane razdalje. To storimo ali v 
bazenu ali v morju opremljeni z opremo, ki jo običajno imamo 
na potopu. Tako merjenje večkrat ponovimo, tako bomo dobili 
povprečen čas, ki ga potrebujemo, da preplavamo določeno 
razdaljo. Na tak način bomo lahko dokaj točno določili razdaljo. 
Ker pa lahko na naše plavanje pod vodo vpliva dosti dejavnikov 
(morski tokovi) je le-ta tehnika v določenih pogojih nezanesljiva. 
Po nekaterih izračunih naj bi v povprečju v eni sekundi preplavali 
ob 40 do 60 centimetrov.
Razdaljo, ki smo jo preplavali lahko določimo tudi s štetjem 
ciklov udarcev z nogami – plavalnim ritmom. En cikel šteje en 
udarec z desno in en z levo nogo. Ta metoda je uporabna, če vemo 
kakšno razdaljo preplavamo z enim ciklom. To bomo ugotovili, 
če bomo na znani razdalji prešteli število ciklov, in dano razdaljo 

IZOBRAŽEVANJE
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delili s preštetim številom ciklov. Na primer, šteli bomo koliko ciklov udarcev 
bomo naredili na razdalji 30 metrov. Prešteli smo 28 ciklov. Če 30 m delimo z 
28 dobimo, da z enim ciklom preplavamo približno 1 meter, kar je tudi dejanska 
povprečna razdalja za rekreativnega potapljača.  
Če želimo izmeriti manjšo razdaljo, lahko to storimo s pomočjo raztega rok. Če 
roke raztegnemo v stran, je razdalje med dlanjo ene in dlanjo druge roke približno 
toliko, kolikor je naša višina. Dolžino lahko merimo tudi s pomočjo vrvice ali pa 
metra.
Zaloga zraka je pomemben podatek, ki ga mora potapljač upoštevati pri po-
tapljanju. Glede na zalogo zraka, ki jo ima potapljač na razpolago, bo vedel, koliko 
časa še ima na razpolago, da najde kar išče (potopljeno ladjo, steno,…) in se vrne 
na površino. S pomočjo porabe zraka lahko tudi določimo razdaljo oziroma kako 
daleč smo plavali. Če smo za eno smer porabili 50 barov zraka, lahko predvide-
vamo, da bomo za pot nazaj na izhodiščno točko porabili ravno tako 50 barov. 
Vendar moramo biti pozorni, saj lahko poraba zraka zelo niha glede na pogoje 
v vodi in glede na počutje potapljača samega. Tako bomo porabili več zraka, če 
bomo plavali proti toku, zaradi fizičnega napora, zaradi hladnejše vode (telo se 
hitreje ohlaja, kar povzroči povečan dihalni ritem), zaradi slabše vidljivosti (stresna 
situacija, povzroči povečan dihalni ritem). Nekateri svetujejo, da bi pri potapljanju 
uporabili tako imenovano tehniko treh tretjin. Uporaba te tehnike pomeni, da 
bomo za plavanje v eno smer porabili eno tretjino zaloge zraka, za povratek na 
izhodiščno točko drugo tretjino, tretja tretjina pa bo kot rezerva.

Za boljšo naravno orientacijo
Za boljšo orientacijo je priporočljivo, da se med potopom obrnemo tudi nazaj, 
da opazujemo tudi okolje za nami. Na tak način si bomo vtisnili v spomin sliko 
okolja, v katerega se moramo vrniti. Velikokrat se zgodi, da je okolje videno 
iz dveh zornih kotov videti popolnoma drugačno. Tako je dobro vedeti, da na 
primer morski tokovi močno vplivajo na razvoj življenja. Življenje je bolj bogato 
na tisti strani, ki je bolj izpostavljena morskemu toku. Tako bo lahko ena stran 
skale zelo poraščena in bogata z življenjem, druga stran, ki ni izpostavljena toku, 
pa bo pusta. Skala bo drugačna, če jo bomo opazovali s strani, ki je osvetljena s 
soncem ali s senčne strani.
 Zelo uporaben pripomoček pri podvodni orientaciji je tablica za pisanje (plastična 
tablica, na katero je možno pisati z grafitnim svinčnikom). Na tablico si zabeležimo 
razne značilnosti, ki nam bodo olajšale vrnitev na izhodiščno točko. Tako si bomo 
lahko zapisali, v kakšnem položaju je sonce, kakšne so značilne kamnite strukture, 
globina prehoda kamnitega dna v peščeno dno, itd..   
Pod vodo bomo bolje orientirani, če se bomo v globino spustili pokonci, se pravi 
z glavo navzgor in s pogledom v smeri želene smeri plavanja. Običajno se pri po-
topu na glavo, ne zavedajoč se, vrtimo okoli svoje osi in tako običajno izgubimo 
orientacijo, v katero smer smo želeli plavati.
K lažji orientaciji bo pripomoglo tudi to, da se bomo potapljali na potapljaški loka-
ciji, ki jo poznamo. Če se potapljamo na lokaciji, ki je ne poznamo, je priporočljivo, 
da prepustimo vodenje potopa nekomu, ki kraj potopa pozna. Vsekakor je pomem-

bno tudi to, da potop načrtujemo. V okviru 
načrta predvidimo in si zapomnimo tudi vse 
značilnosti potapljaške lokacije, ki nam bodo 
pomagale pri orientaciji. Priporočljivo je 
tudi, da si naredimo tako imenovani miselni 
vzorec poteka potopa. Že v naprej si zamisli-
mo, kako bo potop potekal. Smer, globina, 
značilnosti, vzorec poteka potopa itn. Seveda 
pa je tudi prav, da v pogovoru pred potopom 
(breafing) seznanimo vse udeležence potopa 
z pomembnejšimi značilnostmi potapljaške 
lokacije, s pomočjo katere se bodo lahko tudi 
sami laže orientirali.
V prispevku smo opisali nekaj tehnik in 
značilnosti, s pomočjo katerih se bomo pod 
vodo laže orientirali. Obvladovanje naštetega 
pripomore k zadovoljivi orientaciji pod 
vodno gladino. Zavedati se moramo, da je 
obvladovanje podvodne orientacije bistve-
nega pomena za varnost potapljanja. Tako 
bomo imeli potop »pod kontrolo«, vedeli 
bomo, kje se nahajamo in vedeli bomo, kam 
gremo, plavamo. To bo pripomoglo k večjemu 
samozaupanju, prihranili bomo energijo in s 
tem bomo bistveno pripomogli k varnejšemu 
zaključku potopa. 

IZOBRAŽEVANJE
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POD GLADINO MEDITERANA

252 Živali v Sredozemskem morju

Dondice banyulensis 
Portmann in Sandmeier, 1960
= Godiva b.

plamenasti gološkrgar
Polži zaškrgarji 
(Gastropoda, Nudibranchia, Favorinidae)

Opis: Plamenasti gološkrgar ima podobno kot barvita 
flabelina obročkaste rinofore, ki pa so precej krajši 
od zelo dolgih tipalk. Tretji par izrastkov na glavi je ra-
ven in prečno nameščen. Telesnih izrastkov je veliko, 
urejeni so v podkvaste snope. Osnovna barva živali je 
bledo oranžna. Med očesoma se skozi prosojno telo 
vidi oranžna lisa, to je žrelo. Telesni izrastki so oran-
žni, le vršički so lahko rumenkasti. Rinofori so dolgi, 
med njimi je na telesu dobro vidna bela vzdolžna črta. 
Ta sredozemski endemit zraste do 7 cm in je največji 
eolidni goli polž v Sredozemskem morju.

Območje naselitve: Je lokalno pogost. Zadržuje se 
med algami v fitalnem pasu trdnega dna ter na raznih 
trdoživnjaških kolonijah rodu Eudendrium, s katerimi 
se verjetno hrani. Očitno ima rad nekoliko zaslajeno 
vodo. V okolici Senja ob vruljah je v zgodnjem poletju, 
poleg vrst F. affinis in F. pedata, prevladujoča vrsta 
golih polžev.

  
10–50 m

Aeolidiella alderi (Cocks, 1852)

rjavi kuštravček
Polži zaškrgarji 
(Gastropoda, Nudibranchia, Aeolidiidae)

Opis: Rjavi kuštravček je polž s podolgovatim tele-
som. Rinofori so nekoliko krajši kot ustne tipalke. Na 
hrbtni strani, razen po sredini, ima številne valjaste 
izrastke rjavkaste barve. Konice izrastkov so zašilje-
ne, bele. Telo je umazano bele barve, prav tako rino-
fori, ki pa so lahko tudi opalescentno beli in le na vrši-
č kih bledo oranžni. Zraste do 3 cm.

Območje naselitve: Živi v infralitoralnem pasu, pogo-
sto se zadržuje pod kamni med morskimi vetrnicami 
iz družine Sagartiidae, ki so njegova glavna hrana.

 
1–10 m

05-06 nevretencarji mehkuzci.ind252   252 1/22/2008   11:44:22 AMKnjiga Toma Turka Pod gladino Mediterana je za člane Slovenske potapljaške zveze 15% cenejša in znaša 38,20 Eur. 
Naročite jo lahko po telefonu 01/236 46 00 - povejte št. SPZ izkaznice.

Ob nakupu 
knjige
15 % 

POPUSTA 
ZA ČLANE SPZ
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SPZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odvrzite uteži, če ste v nevarnosti
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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

SPLETNO OBLIKOVANJE, GAŠPER BIZJAK S.P.
Vodnikova 103, 1000 Ljubljana
Tel: (040) 775 - 313
http://www.b-online.si/
20% popusta, za izdelavo spletne strani

Sponzorji Slovenske potapljaške zveze članom Zveze nudijo popuste pri svojih storitvah. Popust lahko uveljavite 

ob predložitvi kupončkov in 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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SPONZORJI SPZ

naslov:
tel:
gsm:
e-mail:

 Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana
 01 563 21 77, 

 041 676 279 in 040 584 584
 scubacenter@scubatom.net

POKROVITELJ KOMISIJE 
ZA REKREACIJO

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR
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