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N A P O V E D N I K

DATUM:		 6.,7.,8.3.2009		
ODPRTO DRŽAVNO PRVEN-
STVO V PROSTEM 
POTAPLJANJU, Maribor
Športno	 društvo	 H2O	 Team	 Maribor	
vabi	 na	 MAD	 CUP	 2009	 in	 odprto	
državno	prvenstvo	Slovenije	v	prostem	
potapljanju.
ORGANIZATOR: H2O	Team	Maribor	
pod	okriljem	SPZ	
KONTAKT:       Aleš	Novak
	 											jure@h2oteam.com

Glavni urednik: 
Tomaž Lampič
Odgovorni urednik:
dr. Mitja Slavinec
Tehnični urednik:
Igor Praprotnik
Lektorica:
Alenka Farkaš

Oblikovanje:

mag. Nuša Pavlinjek

Uredniški odbor:

Borut Furlan, dr. Mitja Slavinec,  Igor Urh, 

mag. Nuša Pavlinjek, Boris Vuga, prof. dr. Igor 

B. Mekjavič, Tomaž Lampič, Irena Čok, Marko 

Šifrar, Vladimir Ban

Založnik, tisk: 

Tiskarna aiP Praprotnik, 

Igor Praprotnik, s. p., 

Tavčarjeva 14, 

Černelavci, 

9000 Murska Sobota

tiskarna.aip@siol.net

Fotografija na naslovnici: Borut Furlan                                   Revijo sofinancira Fundacija za šport RS   

Dravske elektrarne Maribor

Pokrovitelj koMisije 
za rekreacijo

DATUM:		 21.3.2009		
EKO DRAVA 2009
Ekološka	čistilna	akcija,	kjer	bo	prisoten	tudi	
mobilni	laboratorij.
ORGANIZATOR: Potapljaško	društvo	Maribor	
KONTAKT: Denis	Cvikl	051-215-689

DATUM:		 4.3.2009	
VODAN PO VODANU, 
Koper		
Potapljaško	društvo	PLK	Koper	v	so-
delovanju	z	Galerijo	Insula	in	Mestno	
občino	Koper	vabi	na	razstavo	izbora	
podvodnih	fotografij	iz	11.	mednaro-
dnega	festivala	podvodne	fotografije	
“VODAN”.

ORGANIZATOR: PLK	KOPER	
KONTAKT:  Boris	Vuga
	 	 041-339-107

DATUM:		 18.4.2009		
ČISTILNA AKCIJA LJUBLJANICA
ORGANIZATOR:Potapljaško	društvo	
Vivera
KONTAKT: Miro	041-676-314
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U V O D N I K 

Drage kolegice, spoštovani kolegi! 

Šestina leta je minila in pred 
nami je prvi letošnji Potapljač. 
Že v prejšnji številki smo naka-
zali nekatere oblikovne spre-
membe, ki smo jih tokrat še do-
polnili. Revijo, ki je zakorakala 
v osmi letnik, pa bogatimo tudi 
po vsebini in novih rubrikah. 
Ena takih je avtomobilizem, 
v kateri bomo predstavljali 
avtomobile, seveda s poseb-
nim poudarkom na tistih, ki v 
kar največji meri izpolnjujejo 
pričakovanja potapljačev. 

Zimo je tudi letos zaznamovalo veliko potapljaških dogo-
dkov, o čemer priča vsebina revije. Božični in novoletni 
potopi, otvoritev potapljaške sezone in podobni potopi 
so v hladne vode zvabili veliko potapljačev. Slovenski 
potapljači so se udeležili tudi najštevilčnejšega zimske-
ga spustu po Donavi, zamrznjeno jezero so izkoristili za 
izobraževanje potapljanja pod ledom in za vajo reševanja 
v tako ekstremnih pogojih, uspešno je bil izveden tudi 
mednarodni simpozij o potapljanju. Še veliko dogodkov 
pa kaže, da so priprave na letošnjo potapljaško sezono 
v polnem teku. 
Vabimo vas, da čas do prvih množičnih potopov aktivno 
izkoristite tudi v vašem okolju. Varnost pod vodo je odvi-
sna od mnogih dejavnikov. Izpostavili bomo dva. Prvi je 
brezhibna potapljaška oprema, drugi pa primerna uspo-
sobljenost. Vsi vemo, da je potapljaško opremo treba 
vsako leto pregledati in servisirati. Zdaj je pravi čas za 
to. Mnoga društva hkrati ob servisiranju klubske opreme 
organizirajo tudi servis osebne opreme svojih članic in 
članov. Prav gotovo posnemanja vreden zgled. Pohvale 
vredni so tudi klubski sestanki, na katerih udeleženci 
ponovijo teorijo potapljanja. Pri tem gre predvsem za 
ponovitev in osvežitev že znanega, za ponovitev osnov 
potapljanja. Taki sproščeni pogovori, pogosto povezani 
tudi s konkretnimi izkušnjami in spomini na lepe potope, 
so lahko tudi koristen uvod in motivacija za nadaljevalne 
potapljaške tečaje.
Zapolnite pomladanske dni tako, da bo poletje čim bolj 
polno lepih in varnih potopov.

dr. Mitja Slavinec
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O P R E M A  -  T E S T  R E G U L A T O R J A 

Naročilnica za revijo Potapljač

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Letno naročnino v višini 17,90 bom poravnal-a po izstavitvi računa.

Naročilnico pošljite na naslov: SPZ Celovška 25, 1000 Ljubljana ali 

na e-mail: potapljac@spz.si

Ime in priimek

Kraj in datum Podpis

Naslov

Prispevke za objavo v reviji 
Potapljač, pošljite do konca 
vsakega lihega meseca na 
e-naslov: potapljac@spz.si

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

j

VROČA LINIJA 

OGLAŠEVANJA REVIJE 

POTAPLJAČ

031/623 486

e-mail: oglasevanje@spz.si

-	 Nastavljiv	upor	pri	vdihu.
-		Super-flow	 nizkotlačna	 cev	 za	

maksimalen	pretok	zraka	in	izre-
dno	trajnost.

•	Izredne dihalne karakteristike	
na	katerikoli	globini,	 temperaturi	
ali	položaju.

	 Dihalno	delo	(WOB)	je	znižano	na	
neverjetnih	0,5	J/l.

• Novi VIVA sistem	s	koaksialnim	
dvodelnim	stikalom	sledi	kompak-
tnim	dimenzijam,	brez	negativnih	
vplivov	na	pretok	zraka	(patentira-
no).

•	Kovinsko ohišje in ostale kom-
ponente	zagotavljajo	maksimalne	
karakteristike	in	kvaliteto.	Kovina	
zagotavlja	 najboljšo	 izmenjavo	
toplote,	 ki	 si	 jo	 lahko	 želimo	 za	
drugo	 stopnjo,	 kar	 dramatično	
zmanjšuje	možnost	zmrzovanja	v	
mrzli	vodi.

K ot diamant,  A700 za vedno.
Njegova	 lepota	 vas	 bo	 za-
peljala.	 Njegovo	 delovanje	

vas	bo	osupnilo.
A700 je na voljo z MK25 in MK17 
prvima stopnjama,	 ki	 sta	na	novo	
oblikovani	in	se	odlikujeta	s	polirano	
kromirano	zunanjostjo	za	odličen	 iz-
gled	in	občutek	neskončne	trajnosti.

A700 odlikujejo:
•	Precizna izdelava, konstrukcija 

in oblika za enkratno mojstrovino	
s	 preko	 200	 različnimi	 proizvod-
nimi	 operacijami,	 ki	 uporabljajo	
mešanico	najnovejših	tehnologij.

•	Polirana kromirana zunanjost	za	
brezčasno	všečen	stil	in	kvaliteto.

•	Kompaktne dimenzije	 za	 pere-
sno	lahko	udobje,	brez	negativnih	
vplivov	na	dihalne	karakteristike.

• Inovacije & razvoj, kar lahko 
ponudijo samo SCUBAPRO ek-
sperti za regulatorje.	Kot	vodilna	
znamka	 na	 področju	 regulatorjev	
od	začetka	pred	več	kot	40	leti	do	
danes,	je	SCUBAPRO	s	pomočjo	
izkušenj	 v	 razvoju	 in	 proizvodnji	
sposoben	 izdelati	 ta	 tako	 revolu-
cionarni	regulator.

•	Jedro SCUBAPRO karakteristik 
zagotavlja	 varnost	 &	 zaneslji-
vost	 za	 vse	 vrste	 potapljaških	
doživetij.	

-		Tehnologija	 zračno	 balansiranih	
ventilov.

Podrobnejšo predstavitev tega 
izrednega regulatorja si lahko 
ogledate tudi na spletni strani: 
scubapro.com/A700

Scubapro	 je	 pripravil	 posebno	
spletno	 stran,	 posvečeno	 A700,	
kjer	 so	 podrobneje	 predstavlje-
ne	 karakteristike	 in	 prednosti,	
tehnične	 in	 proizvodne	 podrob-
nosti,	ekskluzivne	fotografije,	3D	
animacija	 in	 predstavitveni	 filmi,	
zgodovina	 razvoja	 in	 izdelave,	
skratka	 vse,	 kar	 želi	 potapljač	
vedeti	o	A700	sistemih.

A700 BO NA TRŽIŠČU APRILA 
2009

Maloprodajna	cena:
-		 MK25/A700:	650,00 €
-		 MK17/A700:	560,00	€

A700 – DRUGA STOPNJA
Dragulj med SCUBAPRO regulatorji
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Hans	Hass	je	povezan	z	mestom	
Düsseldorf,	saj	je	bil	leta	1954	
v	 Royal	 Theatru	 premierno	

prikazan	 njegov	 nagrajeni	 podvodni	
film	 »Unternehmen	 Xarifa«,	 ki	 pred-
stavlja	mejnik	v	potapljaški	zgodovini.	
Hassove	 prve	 potapljaške	 korake	
zaznamuje	 letnica	1942,	 takrat	se	 je	
začela	 njegova	 znanstvenorazisko-
valna	kariera.	V	svoji	bogati	knjižni	 in	
filmski	 zbirki	 je	 dokumentiral	 pisano	
podvodno	 življenje	 in	 s	 prefinjenim	
občutkom	 estetike	 navdušil	 marsiko-
ga.	 Podvodni	 film	 ga	 je	 zaznamoval	
leta	1951,	ko	je	na	Beneškem	bienalu	
prejel	 mednarodno	 nagrado	 za	 do-
kumentarni	 film	»Avanture	v	Rdečem	
morju«.	Za	velik	uspeh	v	njegovih	filmih	
gre	 zasluga	 tudi	 njegovi	 ženi	 Lotte,	
saj	je	aktivno	sodelovala	kot	model	in	

glavna	igralka.	Na	sejmu	sta	svečano	
predstavila	bogat	opus	48	filmov,	ki	sta	
jih	posnela	med	leti	1939	do	1984,	kar	
znaša	skoraj	32	ur	filmskega	materiala	
na	DVD	nosilcih.
Svečano	vzdušje	 je	bilo	na	sejmišču	
čutiti	ob	vsakem	koraku.	V	tiskovnem	
središču	 so	 mi	 ponudili	 podatek,	
da	 se	 je	 vsak	 peti	 obiskovalec	 usta-
vil	 v	 hali	 3,	 kjer	 so	 razstavljali	 vidni	
predstavniki	 potapljaške	 industrije.	
Sejemski	prostor	je	izjemno	velik,	17	
hal,	namenjenih	navtiki	in	morju,	1650	
razstavljavcev	iz	55	držav,	od	teh	kar	
370	povezanih	s	potapljanjem.

Na	 tako	 velik	 sejem	 se	 je	 potrebno	
dobro	 pripraviti.	 V	 ta	 namen	 sem	
predhodno	najavil	obisk	pri	nekaterih	
predstavnikih	in	opravil	nekaj	zanimivih	
pogovorov.	Splošni	vtis	s	sejma	je	zelo	
dober,	znatno	je	pripomogla	pregovor-
na	nemška	natančnost	pri	organizaciji	
tako	velike	prireditve.	
Na	 grobo	 lahko	 ocenim,	 da	 so	 na	
svoj	račun	prišli	podvodni	fotografi	 in	
potapljači,	željni	novih	avantur.	Prisotna	
je	 bila	 množica	 agencij,	 ki	 ponujajo	
najrazličnejše	potapljaške	lokacije	po	
celem	svetu.	Vabilu	na	sejemsko	zaba-
vo	prijateljev	iz	Južnoafriške	republike	
sem	 se	 z	 veseljem	 odzval.	 Zvezda	
večera	na	zabavi	je	bil	znan	podvodni	
fotograf	Kurt Amsler,	 ki	 se	 je	 tokrat	
preizkušal	kot	bobnar.	»Jam	session«	
je	kljub	skromnemu	repertoarju,	ki	so	
ga	ponovili	 vsaj	petkrat,	navdušil	 pri-
sotne.	Dobra	družba,	glasba,	odlično	
vino,	prigrizki	in	zasanjano	pripovedo-
vanje	potapljaških	zgodb,	to	je	iztržek	
večera	–	nepozabno.	Sejmi	znajo	biti	
res	naporni	…
Naslednji	dan	je	bil	resneje	zastavljen.	
Obiskal	sem	prisotne	proizvajalce	po-
dvodne	fotografske	in	video	opreme.	
Teh	je	bilo	preko	20	in	vsak	je	na	svoj	
način	 predstavljal	 novosti.	 Seacam	
se	 je	 predstavil	 tradicionalno,	 sko-
raj	 malce	 komorno,	 z	 v	 črno	 barvo	
oblečenim	 razstavnim	 prostorom.	
Največ	besed	je	seveda	teklo	o	ohišju	

Reportaža s sejma 
Boot 2009

B O O T  2 0 0 9 -  R E P O R T A Ž A 

Düsseldorf,	 25.	 januar	 2009.	 Pa	
smo	 ga	 dočakali,	 sejem	 namreč.	
Boot	2009	je	nedvomno	eden	izmed	
največjih	 potapljaških	 spektaklov	
v	 Evropi.	 Letos	 praznuje	 zavidljivo	
40.	obletnico,	a	razlogov	za	slavje	v	
hali	3	je	bilo	več.	V	petek,	23.1.,	je	
namreč	na	sejmu	praznoval	svojih	90	
let	pionir	potapljanja	Hans Hass.	Le-
gendarni	Hass	je	v	spremstvu	svoje	
žene	Lotte	svečano	zarezal	 torto	 in	
slavje	se	je	lahko	pričelo.	

Peter Lombar      Foto: Peter Lombar
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dveh	 tekmecev	 -	 Nikon D3/D3x	 in	
Canon EOS 5D Mk II	 z	 možnostjo	
vgradnje	različnih	tipov	iskal,	npr.	Sea-
cam	Pro	(posebno	integrirana	leča	x	
0,75),	vrtljivo	iskalo	S45	(kot	45°)	in	
športno	 iskalo	 S180.	 Predstavljena	
je	bila	tudi	nova	bliskavica	Seaflash 
150,	ki	pa	je	bila	že	videna	na	sejmu	
Photokina	 v	 Kölnu.	 Subal	 je	 veselo	
razkazoval	 novo	 ohišje	 ND700	 iz	
odporne	aluminijeve	zlitine	za	Nikon	
D700,	navdušenci	pa	bodo	morali	za	
ohišje	Canon	EOS	5D	Mk	počakati	še	
dva	meseca.	Nemški	Sealux	je	bil	bolj	
zgovoren,	podrobno	je	predstavil	linijo	
ohišij	 v	 srednjem	 razredu	 za	 Nikon	
ter	Canon	digitalne	fotoaparate.	Več	
govora	 je	 teklo	 v	 smeri	 podvodnih	
ohišij	 za	 video	 kamere,	 predstavili	
so	 odlično	 rešitev	 za	 profesionalno	
kamero	 Sony PMW-EX1,	 precej	
negotovi	 pa	 so	 v	 poplavi	 novih	 pol-
profesionalnih	HD	kamer	s	formatom	
AVCHD.	 Odločitev	 za	 tip	 kamere	
temelji	 na	povpraševanju	 in	 tehnični	
primernosti.	 Proizvajalec	 video	 ka-
mer	 Panasonic	 je	 dobro	 premešal	
štrene	konkurenci	 in	 je	odločitev	še	
toliko	težja.	Poleg	tega	so	pri	Sealux-

u	 odkrito	 zaskrbljeni	 nad	 situacijo	
na	 trgu,	 ki	 po	 njihovih	 besedah	 ni	
rožnata.	Skoraj	pri	vseh	proizvajalcih	
ohišij	 je	 zaznati	 boljši	 trend	 prodaje	
v	 segmentu	 polprofesionalnih	 dSLR	
kamer	 in	univerzalnih	ohišij	za	video	
kamere.	 Nadaljujem	 pri	 zanimivem	
Hugyfot-u,	ki	je	znan	po	svojevrstnem	
konceptu	zapirala	ohišja.	Nudijo	trdno	

ponudbo	v	srednjem	razredu	in	se	ne	
ozirajo	preveč	na	poplavo	novih	kamer	
na	trgu.	Italijanski	Nimar	je	predstavil	
novo	linijo	univerzalnih	ohišij	za	video	
kamere,	 a	 tokrat	 iz	 aluminija,	 kar	 je	
novost,	 saj	 so	 do	 sedaj	 izdelovali	
le	 polikarbonatna	 ohišja.	 Sledijo	 še	
ostali	izvrstni	proizvajalci	foto	in	video	
opreme,	vendar	je	skrbno	odmerjen	
prostor	tega	članka	premajhen,	da	bi	
opisal	vse.
Pravzaprav	 pravih	 novosti	 v	 svetu	
klasične	potapljaške	opreme	ni	bilo,	
proizvajalci	 se	 sicer	 trudijo	 prikazati	
nove	tehnologije,	vendar	pod	drobno-
gledom	hitro	ugotovimo,	da	temeljijo	
že	 na	 starejših	 in	 preizkušenih	 te-
meljih.	 Konkurenca	 je	 huda	 in	 vsak	
želi	 prikazati	 nekaj	 novega	 v	 novi	
preobleki,	a	poraja	se	upravičen	sum,	
da	 s	 tem	posegajo	 v	ergonomijo	 že	
uveljavljenega	izdelka.	Predvsem	pri	
velikih	imenih	je	zaznati	trend	snoval-
cev,	da	načrtujejo	všečne	izdelke	na	
suhem,	funkcionalno	pa	pod	vodo	teh	
prednosti	ni	zaznati.	A	kupci	odločajo!	
Vidne	predstavnike,	kot	so	Scubapro, 
Mares, Seacsub	in	podobni,	sem	to-
krat	obiskal	le	bežno,	saj	sem	večino	

R E P O R T A Ž A  -  B O O T  2 0 0 9
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novosti	 lahko	prebral	že	na	njihovih	spletnih	
straneh.	
Med	 večjimi	prodajalci	 je	bil	med	glasnejšimi	
nemški	BTS,	 ki	 oskrbuje	 večino	evropskega	
tržišča	s	produkti	DUI,	Halcyon,	Luxfer	ipd.	Po-
dvodni	skuterji	so	doživeli	razcvet,	vodja	podjetja	
Dive	Xtras,	Andrew	Georgitsis	 je	demonstriral	
izpopolnjeno	izvedbo	X-Scooterja	in	predstavil	
novo	potapljaško	šolo	UTD	 (Unified	Team	Di-
ving),	ki	obeta	nov	pogled	na	potapljanje.	Večina	
ostalih	potapljaških	organizacij	CMAS,	PADI,	
SSI,	DAN	je	bila	na	sejmu	prisotna,	vendar	niso	
predstavili	nič	pretresljivo	novega.	
Gneča	je	bila	na	osrednjem	prireditvenem	pro-
storu,	kjer	so	v	glavnem	potekala	nagrajevanja	
in	 intervjuji	 posebnih	 gostov.	 Atrakcija	 je	 bil	
seveda	mini	zastekljen	bazen,	v	katerem	se	je	
vedno	znašel	vsaj	en	potapljač.	Ena	izmed	po-
sebnosti	tega	sejma	je	direktna	prodaja,	skoraj	
pri	večini	proizvajalcev	je	bil	možen	nakup	po	
sejemski	 ceni.	 Skratka,	 dobra	 priložnost	 za	
nakupe,	kjer	dobiš	vse	na	enem	mestu.	
Na	 koncu	 pa	 še,	 meni	 najpomembnejši,	
pogovor	 z	 dr. Erichom Ritterjem.	 Erich	 je	
morski	biolog	in	vodja	raziskovalnega	projekta	
preučevanja	morskih	psov.	Živi	in	dela	na	Floridi	
in	že	več	kot	20	let	preučuje	navade	morskih	
psov.	 Napisal	 je	 precej	 knjig	 in	 znanstvenih	
publikacij,	ena	izmed	najboljših	je	nedvomno	
»Understanding	 Sharks«,	 obvezno	 branje	 za	
vse	 ljubitelje	morskih	psov.	Erich	 je	pomem-
ben	 element	 v	 kampanji	 za	 zaščito	 morskih	
psov,	aktivno	je	sodeloval	v	filmu	»Sharkwater«	
mladega	režiserja	Roba	Stewarta,	ki	je	skupaj	
z	 legendarnim	kapitanom	Paulom	Watsonom	
(Sea	 Shepherd)	 preganjal	 divji	 lov	 v	 Costa	
Rici	in	Galapagosu.	Ericha	sem	spoznal	pred	
kakim	letom	in	v	 tem	času	 je	nesebično	delil	
znanje	ter	bogate	izkušnje,	ki	bi	jih	sam	težko	
pridobil.	 Zelo	 dobro	 pozna	 Rdeče	 morje	 in	
z	 navdušenjem	 je	 komentiral	 moje	 posnetke	
morskih	 psov	 ter	 analiziral	 nekaj	 neobičajnih	
vedenjskih	vzorcev	morskih	psov.
Navkljub	odlični	družbi	 in	 lepim	 trenutkom	 je	
napočil	 čas	odhoda.	Naj	povem,	da	sem	na	
sejem	 v	Düsseldorf	 potoval	 z	 nizkocenovnim	
letalskim	 prevoznikom	 Ryanair,	 za	 povratno	
letalsko	karto	sem	odštel	pičlih	48	EUR,	kar	je	
krepko	manj	od	stroškov	prevoza	z	avtomobi-
lom.	Čeprav	na	sejmu	nisem	videl	kaj	posebno	
novega,	mi	bodo	v	spominu	ostala	srečanja	in	
prijetni	trenutki.	V	času	internetnega	marketinga	
pravzaprav	proizvajalci	ne	skrivajo	več	novitet	za	
sejme.	Tako	je	sejem	postal	prostor	za	druženje	
in	osebne	stike,	česar	se	zelo	veselim.	Torej,	
vidimo	se	prihodnje	leto	v	Düsseldorfu.

B O O T  2 0 0 9  -  R E P O R T A Ž A 
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Kaj	 smo	 izvedeli	 na	 tokratnem	
predavanju?	V	uvodu	smo	videli	
dva	 filma:	 najprej	 nov	 svetovni	

rekord	Alekseja	v	dinamiki	s	plavutmi,	ko	
je	elegantno	in	na	videz	brez	napora	pod	
vodo	preplaval	kar	5	dolžin	olimpijskega	
bazena,	 in	 predstavitvijo	 tekmovalnih	
disciplin	prostega	potapljanja.	Sledilo	je	
nekaj	splošnih	»pravil«	treniranja,	razde-
litev	zahtevnosti	treniranja,	itd.	Razdelitev	
stopenj	 zahtevnosti	 treniranja	 je	 zanjo	
zelo	 pomembno,	 saj	 zagovarja	 po-
tapljanje	v	popolnem	ugodju	za	začetnike,	
in	potem	postopno	povečevanje	treninga	
v	različnih	režimih	hipoksije	za	izobljašnje	
rezultatov	 bolj	 treniranih	 športnikov.	
Prosto	 potapljanje	 je	 zanjo	 v	 prvi	 vrsti	
uživanje,	ki	ga	prenaša	na	svoje	tečajnike,	

zabeleži	v	pesmih,	in	povdari	s	filmi.	
»Trpljenje«	za	vrhunske	dosežke	je	le	
napredovanje	z	zmožnostmi.
Predstavila	 je	primere	 treningov	 za	
boljše	prosto	potapljanje	in	principe	
stopnjevanja	v	smislu	podaljševanja	
časa	pod	vodo	in	povečevanje	pre-
plavanih	razdalj	pod	vodno	gladino.	
Z	 raznolikostjo	 pristopa	 je	 razvila	
učinkovito	in	zelo	razdelano	metodo	
stopnjevanja.	Ob	opozorilih	na	varno	
potapljanje	je	prešla	na	psihično	pri-
pravo	potapljača	in	uvodno	predsta-
vila	metodo	dekoncentracije,	ki	jo	je	
uspešno	vnesla	v	pripravo	apneistov.	
Morda	je	prav	to	lahko	zanimiva	tema	
za	naslednje	predavanje	ob	njenem	
obisku,	 vključno	 z	 vajami.	 Znatno	

Predavanje Molčanove

število	obiskovalcev	kaže	na	interes	za	tovr-
stna	predavanja,	in	spodbuda	SPZ	in	FŠ,	da	
pripravita	še	kaj	podobnega.	
Majhna	neprijetnost	predavanja	 je	bil	 po-
manjkljiv	prevod	iz	ruščine	v	slovenščino,	ki	
je	občasno	zameglil	sicer	jasno	predstavitev	
na	prosojnicah	v	slovenščini.	Na	srečo	so	
odgovori	na	vprašanja	ob	koncu	predavanja	
razjasnili	nejasnosti.	Vsi,	ki	si	želijo	nabrati	
praktičnih	 izkušenj	 in	 dodatna	 znanja	 od	
vrhunskih	športnikov,	pa	se	lahko	pridružijo	
Nataliji	in	Alekseju	na	tečaju	konec	avgusta	
na	Pelješcu	na	Hrvaškem.	Več	informacij	na	
apnea@spz.si.

Svetovna	rekorderka	Natalija	Molčanova	je	bila	že	večkrat	v	Sloveniji,	
kjer	sta	z	najmlajšim	in	najbolj	svežim	svetovnim	rekorderjem,	njenim	
sinom	Aleksejem,	posredovala	 znanje.	Dr.	Natalija	Molčanova	 je	 v	
četrtek,	12.2.	na	Fakulteti	za	šport	v	Ljubljani	širši	publiki	predstavila	
lastne	principe	treniranja	prostega	potapljanja,	ki	so	se	pokazali	za	
zelo	uspešne,	saj	so	jo	povedle	do	22	svetovnih	rekordov	in	kopico	
naslovov	svetovne	prvakinje.	V	 zadnjih	 letih	uspešno	 trenira	 ruske	
reprezentante,	tako	po	AIDA,	kot	CMAS,	občasno	pomaga	tudi	slo-
venskim	reprezentantom.

Marko	Šifrar      Foto: Aleksej	Molčanov

D O G O D K I  -  P R E D A V A N J E  M O L Č A N O V E

Foto:	Žiga	Dobrajc
Morska	biološka	postaja	Piran	

(Nacionalni	inštitut	za	biologijo)

KIT V SLOVENSKEM MORJU

KIT	GRBAVEC	(MEGAPTERA	NOVAEANGLIAE)	V	PIRANSKEM	ZALIVU
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TOP 3
Na	kolegiju	predsednikov	potapljaških	društev,	članic	SPZ,	je	
bil	sprejet	sklep,	da	se	najaktivnejša	društva	in	posameznike	
še	posebej	izpostavi	in	predstavi.	Določeni	so	bili	trije	kriteriji,	
številčnost	 društva,	 rast	 članstva	 in	 aktivnost	 potapljaških	
inštruktorjev.	Zavedamo	se,	da	bi	nabor	kriterijev	vsekakor	
lahko	bil	tudi	širši,	vendar	so	to	tisti	trije,	glede	na	katere	je	na	
osnovi	evidenc	članstva	v	SPZ	lahko	izbor	najbolj	eksakten.	
V	tej	številki	predstavljamo	najštevilčnejše	društvo	lanskega	
leta	DRM	Ljubljana.

NAJŠTEVILČNEJŠA DRUŠTVA V SPZ V LETU 2008
1.	 DRM	Ljubljana,	97	članov
2.	 PD	Murska	Sobota,	71	članov
3.	 PD	Euro	Diver,	71	članov

DRUŠTVA Z NAJVEČJIM PORASTOM ČLANSTVA
1.	 Nova	Sub	Kamnik
2.	 DPD	Trbovlje
3.	 Norik	Sub	Piran

INŠTRUKTORJI Z NAJVEČ TEČAJNIKI
1.	 Iztok	POHOREC,	PD	Maribor	(67)
2.	 Davorin	ZUPANC,	DRM	Ljubljana	(53)
3.	 Jure	DOLINAR,	PD	Euro	Diver	(49)

V	 predstavitvi	 potapljaškega	
društva	DRM	Ljubljana	 tokrat	ne	
bom	govoril	o	začetkih	potapljanja,	
pionirjih	 podvodnih	 športov	 ter	
kronološkem	pregledu	tako	vzpo-
nov	kot	padcev	najstarejšega	slo-
venskega	potapljaškega	društva,	
saj	 menim,	 da	 je	 bilo	 o	 tem	 že	
ogromno	napisanega.	Osredotočil	
se	bom	na	razvoj	društva	v	zadnjih	
letih,	kako	smo	prebrodili	uvedbo	
hrvaškega	 zakona	 leta	2003	 in	
kako	smo	ponovno	postali	največje	
potapljaško	društvo	v	Sloveniji.

DRM Ljubljana danes
Jure Gašpariè      Foto: Jure Gašpariè

Že	omenjeno	leto	2003	je	drastično	
spremenilo	način	potapljanja	na	
hrvaški	obali,	 kar	 je	 imelo	 zelo	

negativen	vpliv	na	potapljaške	aktivnosti,	
predvsem	pa	na	percepcijo	potapljanja	
starejših	potapljačev.	Društvene	aktiv-
nosti	 so	upadle,	 v	društvene	prostore	
pa	 se	 je	 zajedel	 vonj	 negodovanja,	
neodobravanja	 in	 razočaranja.	 To	 so	
bila	leta,	ko	je	v	klub	prišla	ekipa	mladih	
tečajnikov,	 ki	 prejšnjega	 sistema	 po-
tapljanja	niso	bili	navajeni	 in	niso	želeli	
kloniti	pod	restriktivnim	zakonom	države,	
ki	 premore	 najlepše	 morje	 na	 svetu.	
Ob	pomanjkanju	potapljaških	aktivnosti	
se	 je	 tako	razvil	eden	prvih	slovenskih	
potapljaških	forumov,	ki	je	kmalu	začel	
privlačiti	 vse	 več	potapljačev	 iz	 raznih	
slovenskih	društev,	zaradi	pomanjkanja	
resursov	 pa	 je	 bil	 ločen	 od	 domače	
strani.
Vendar	pa	internetno	potapljanje	ni	bilo	
dovolj	in	kmalu	je	ekipa	nadebudnežev	

pokazala	voljo	za	prostovoljno	delo	v	
obliki	 organizacije	 stažnih	 potopov.	
Takratni	(in	sedanji)	predsednik	društva	
Aleš	Musič	je	to	opazil	in	začel	aktivno	
sodelovati	z	mlado	ekipo,	ki	je	dobivala	
vse	bolj	proste	roke	v	okviru	organiza-
cije	potapljaških	dogodkov.	Prelomno	
leto	je	bilo	2004,	ko	je	večina	Slovenije	
še	vedno	obupovala	nad	potapljanjem	
na	Hrvaškem,	DRM	Ljubljana	pa	je	v	
sodelovanju	 s	 potapljaškim	 centrom	
EasyDiver,	 prvič	 po	 uvedbi	 novega	
zakona,	 organiziral	 potapljaški	 tabor	
na	 otoku	 Vis	 in	 s	 tem	 pokazal,	 da	
potapljanja	 v	 hrvaškem	 morju	 še	 ni	
konec.
Sledili	 so	 dobro	 organizirani	 stažni	
potopi,	 potapljaški	 tabori	 na	 Korčuli,	
Braču,	Dolgem	otoku	 in	Murterju	pa	
so	postali	osrednji	dogodek	društva,	
saj	so	zagotavljali	ugodno	potapljanje	
na	 najboljših	 lokacijah	 Jadranskega	
morja.	 Kasneje	 so	 se,	 poleg	 polet-

nega,	 organizirali	 tudi	 prvomajski	 in	
jesenski	tabori.	Društvo	DRM	je	tako	
postalo	eno	potapljaško	bolj	 aktivnih	
društev	 pri	 nas.	 Zadnja	 leta	 naredijo	
člani	samo	v	okviru	društveno	organi-
ziranih	aktivnosti	preko	1400	potopov	
letno.	V	to	številko	seveda	niso	všteti	
individualno	organizirani	potopi	naših	
članov.	Prakse	nam	torej	ne	manjka.
Druga	prelomna	točka	v	novejši	zgo-
dovini	DRM	pa	je	bila	prenova	domače	
strani	in	izdelava	Portala	DRM	Ljublja-
na	 (www.drm-drustvo.si).	 Portal	 je	 z	
napredno	tehnologijo	združil	domačo	
stran	 in	 forum	 ter	 slovenski	 javnosti	
postregel	 z	 novicami,	 reportažami	 in	
ostalimi	potapljaškimi	članki,	in	je	tre-
nutno	najbolj	obiskan	slovenski	spletni	
potapljaški	portal.	S	svežimi	vsebina-
mi	 in	 izredno	 napredno	 tehnološko	
infrastrukturo	 je	 v	 dobrih	 dveh	 letih	
delovanja	 zabeležil	 že	 preko	 milijon	
klikov.	Portal	je	poskrbel	za	ponovno	
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razpoznavnost	društva	in	zagotovil	do-
ber	obisk	vseh	potapljaških	tečajev.
Pomembno	 vlogo	 v	 razvoju	 društva	
igra	 tudi	organizacija	 foto	 tekmovanj.	
V	 DRM	 se	 že	 tradicionalno	 zbirajo	
podvodni	 fotografi,	ki	na	tekmovanjih	
dosegajo	 vidne	 rezultate.	 	 Kot	 orga-
nizator	državnih	prvenstev	pa	je	DRM	
Ljubljana	začel	vzporedno	razvijati	tudi	
odprto	prvenstvo,	ki	se	danes	imenuje	
DRM	Open	in	združuje	tekmovalce	iz	
več	držav	ter	nudi	dobro	organizacijo,	
privlačne	nagrade	 in	 kvalitetno	 žirijo.	
V	 obdobju	 cenovno	 dostopnih	 digi-
talnih	kompaktnih	aparatov	 in	poceni	
ohišij	 smo	 tudi	 tem	 aparatom	 začeli	
posvečati	veliko	pozornosti,	zato	so	se	

uvedle	nove	kategorije	za	kompaktne	
aparate.	Na	ta	način	smo	približali	tek-
movanja	iz	podvodne	fotografije	vsem,	
ki	jih	to	zanima,	in	ne	le	izbrani	eliti.	
Za	popestritev	 zimskega	 obdobja	 pa	
je	DRM	začel	še	z	organizacijo	splet-
nega	 natečaja	 podvodne	 fotografije,	
imenovanega	DRM	OnLine.	Natečaj	je	
namenjen	izključno	kompaktnim	apa-
ratom	in	je	povsem	brezplačen.	Tako	
imajo	enkrat	 tudi	 lastniki	 kompaktnih	
kamer	 možnost	 borbe	 za	 najboljše	
nagrade.	Letos	je	bil	izpeljan	že	drugi	
tak	 natečaj,	 na	 katerega	 je	 poslalo	
svoja	dela	preko	40	avtorjev.
DRM	Ljubljana	je	društvo,	ki	ima	vsak	
četrtek	v	klubskih	prostorih	še	vedno	

redne	klubske	večere.	Vzdušje	je	ve-
selo,	sproščeno	in	večkrat	začinjeno	
z	 raznimi	 foto	 in	 video	 projekcijami.	
Naše	 močne	 točke	 so	 rekreativno	
potapljanje,	 podvodna	 fotografija	 in	
razni	 članki	 ter	 reportaže,	 objavljeni	
na	spletu.	Radi	se	udeležimo	večine	
dogodkov,	 ki	 jih	 organizirajo	 sloven-
ska	 potapljaška	 društva,	 s	 katerimi	
smo	 v	 prijateljskih	 odnosih.	 Vsi	 smo	
prostovoljci,	ki	nas	k	delu	vleče	ljube-
zen	 do	 narave,	 morja	 in	 potapljanja.	
Prostovoljna	 naravnanost	 društva	 se	
je	ponovno	 izkazala	kot	edina	prava,	
zaradi	 katere	 je	 DRM	 preživel	 skozi	
vsa	leta	zgodovine	in	ponosno	gleda	v	
prihodnost.	Še	na	mnoga	leta!

Zakaj Vzajemna zdravstvena zavarovalnica?

• ker imamo dolgoletne izkušnje pri izvajanju zdravstvenih zavarovanj,

• ker smo največja zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji,

• ker imamo dostopno široko razvejano mrežo po vsej Sloveniji,

• ker vedno skrbimo za vas in vedno ponujamo dodatne ugodnosti.

Sklenite dopolnilno zdravstveno zavarovanje Vzajemna Zdravje in si

zagotovite finančno in zdravstveno varnost v primeru bolezni ali nezgode.

Po dopolnjenem 26. letu starosti si 
mora tudi študent s statusom urediti 
obvezno zdravstveno zavarovanje kot 
občan. Ko si uredi obvezno zavarovanje, 
priporočamo sklenitev dopolnilnega 
zavarovanja pri Vzajemni.

dopolnilno zdravstveno zavarovanjeVzajemnaZdravje
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PE Murska Sobota
Slovenska ulica 48

• Lendava
   Kranjčeva ulica 4

• Gornja Radgona
   Partizanska cesta 20
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Najprej	 je	 v	 predavalnici	 potekal	
teoretični	del	tečaja,	kjer	smo	izve-
deli	vse	ključne	osnove	organizacije	

in	izvedbe	varnega	potapljanja	pod	led.	Nato	
smo	se	preselili	do	Soboškega	jezera,	kjer	je	
potekal	praktični	del	tečaja.	
V	zahtevni	organizaciji	takega	projekta	so	se	
PDMS-jevci	absolutno	izkazali,	saj	je	bilo	po-
skrbljeno	za	vsako	malenkost,	od	ogrevanega	
šotora,	dekic	in	kartonov	na	tleh,	ogrevanja	
s	čajčki	do	varnostnega	potapljača,	ki	nas	
je	dejansko	 tudi	 varoval,	opremljen	v	suho	
obleko	in	pripravljen	na	pomolu,	s	podvodnim	
telefonom	in	celoobrazno	masko.	Številčna	
organizatorjeva	ekipa	 je	poskrbela	 za	 res	
varen	in	tekoč	potek	potopov,	saj	se	nas	je	
zvrstilo	pod	ledom	preko	20	tečajnikov.
Zaradi	velikega	števila	potapljačev,	ki	so	želeli	
v	vodo,	so	bile	odprte	tri	odprtine	v	led,	na	
vsaki	pa	 je	bila	ekipa	sestavljena	 iz	 vodje	
potopa,	časomerilca	in	signalizerja,	ki	te	je	
privezal	na	vrv	in	te	spremljal	preko	tresljajev	
na	vrvi.	Res	zanimivi	vtisi.
Po	potopu,	ko	so	čajčke	 tudi	že	zamenjali	
razni	drugi	medicinski	napitki,	smo	se	pono-
vno	vrnili	v	predavalnico,	kjer	 je	potekal	še	
zaključni	 test	 in	preverjanje	pridobljenega	
znanja.	Medtem,	ko	se	je	tečaj	še	nadaljeval	
za	inštruktorje	in	je	Mičo	podelil	gradiva,	so	
preostali	odšli	na	kosilo.	Ker	Prekmurje	slovi	
po	velikih	nasadih	bograča,	ni	težko	uganiti,	
da	smo	bili	postreženi	prav	s	 to	bogovsko	
specialiteto.

Specialni tečaj potapljanja 
pod led v Murski Soboti

V	soboto	24.1.2009	se	je	v	Murski	So-
boti	zbralo	skoraj	30	potapljačev	iz	vse	
Slovenije	na	specialni	tečaj	potapljanja	
pod	led.	Tečaj	je	organiziralo	domače	
društvo	PD	Murska	Sobota,	varovanje	
pa	 so	 prispevali	 tudi	 kolegi	 iz	 Gornje	
Radgonske	 GA-PO-RE.	 Tečaj	 je	 bil	
odprt	za	vse	zainteresirane	potapljače	
z	 minimalno	 kategorijo	 CMAS	 P2	 (ali	
ekvivalentno)	 ter	 za	 inštruktorje	 po-
tapljanja.	

Boris Vuga      Foto: Boris Vuga

Člani	PLK	smo	obiskali	kita.	
Naleteli	 smo	 nanj	 1	 miljo	
pred	Piranom		in	ga	opazo-
vali	z	oddaljenosti	100m

Foto:	Dušan	Podgornik,	
PLK	Koper
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Potapljanje	 pod	 led	 se	 priporoča	 le	
potapljačem,	ki	imajo	dovolj	potapljaških	
izkušenj,	visoko	stopnjo	osebne	odgo-
vornosti	 in	opravljen	 tečaj	potapljaške	
specialnosti	Potapljanje	pod	 led.	Po-
goj	 za	udeležbo	na	 tečaju	 je	 izkušen	
potapljač	ali	 kandidat	 za	nadaljevalne	
potapljaške	kategorije	(CMAS	P2,	PADI	
AOWD	 ali	 ekvivalentno).	 Kot	 za	 vse	
druge	 potapljaške	 tečaje	 Slovenska	
potapljaška	zveza	priporoča	zdravniški	
pregled,	obvezna	pa	je	izjava	o	zdravstve-
nem	stanju	potapljača.	Tečajniki	se	med	
tečajem	usposobijo	za	varno	potapljanje	
z	zrakom	pod	ledom	do	globine	10	m.	
Za	globlje	potope	ali	potope	s	plinskimi	
mešanicami	mora	biti	potapljač	ustrezno	
dodatno	usposobljen.

SPECIFIKA POTAPLJANJA POD 
LED
Potapljanje	pod	 led	se	od	klasičnega	
razlikuje	po	dveh	značilnostih:
-		hladna	voda	in
-		onemogočen	prost	izhod	iz	vode.
Specialnost	 potapljanja	 pod	 led	 je	
posledično	tudi	specialnost	potapljanja	
v	 hladni	 vodi,	 nadgrajena	 z	 mnogimi	
vsebinami	jamskega	potapljanja.
Zaradi	hladne	vode	sta	dodatno	 izpo-
stavljena	 tako	 potapljač	 kot	 njegova	
oprema.	 Izpostavljenost	 potapljača	
lahko	 vodi	 do	 podhladitve telesa,	
hladna	voda	pa	 lahko	povzroči	odpo-
ved potapljaške opreme,	predvsem	
zamrznitev regulatorja.	

VPLIV HLADNE VODE
Pri	potapljanju	pod	led	ima	voda	tem-
peraturo	med	4	°C	in	0	°C.	Zaradi	tako	
hladne	vode	je	delovanje	in	rokovanje	
s	 potapljaško	 opremo	 zelo	 oteženo.	
Ko	 potapljač	 vdihne,	 se	 iz	 jeklenke	
izstopajoči	 zrak	ohladi	 tudi	 za	50	°C.	
Pod	ledom	je	tudi	okolica	zelo	hladna	in	
zrak	se	zaradi	tega	ne	segreva,	kot	bi	se	
sicer.	V	bistvu	težave	ne	nastopijo	zaradi	
samega	 zraka,	 temveč	 zaradi	 vodnih	
par	v	zraku,	ki	lahko	zamrznejo	in	bodisi	
blokirajo	delovanje	 regulatorja	bodisi	
povzročijo	 prosti	 pretok	 zraka	 (free	
flow).	V	zaprtem	akvatoriju,	ko	nam	je	
zaradi	ledu	onemogočen	prosti	izhod,	
je	vsakršna	težava	s	potapljaško	opre-
mo	še	toliko	bolj	nevarna	in	usodna.
Hladna	 voda	 pa	 ne	 vpliva	 le	 na	
potapljaško	 opremo,	 temveč	 tudi	 na	
samega	potapljača.	Razlika	med	tele-
sno	temperaturo	37	°C	in	vodo,	v	kateri	
se	potapljamo,	je	pri	potapljanju	pod	led	

približno	dvakrat	večja	kot	pri	običajnih	
potopih,	ko	 je	 temperatura	vode	med	
15	°C	in	20	°C.	To	pomeni,	da	se	telo	
dvakrat	hitreje	ohlaja.	Če	za	potapljanje	
v	hladni	vodi	nismo	posebej	opremljeni	
z	 ustreznimi	 suhimi	 oblekami,	 velja	
priporočilo,	da	se	čas potopa skrajša 
na polovico	 običajnega,	 tj.	med	20	
minut	in	pol	ure.

POTAPLJAŠKA OPREMA
Za	 potop	 pod	 led	 lahko	 uporabimo	
običajno	potapljaško	opremo,	pri	kateri	
moramo	biti	pozorni	na	nekatere	dodat-
ne	 zahteve,	 ki	 nam	v	primeru	nepre-
dvidenih	situacij	 zagotavljajo	dodatno	
varnost	in	možnost	reševanja.

Potapljaška jeklenka
Potapljaška	 jeklenka	 mora	 imeti	 vo-
lumen	vsaj 12 litrov	 in	biti polna	ne	
glede	na	predvideno	dolžino	potopa.	
Čim	 več	 zraka	 namreč	 pomeni	 čim	

POTAPLJANJE 
POD LEDOM

Pot ap l j an je 	 pod 	 led 	 j e 	 ena	
zahtevnejših	 potapljaških	 special-
nosti,	 saj	 je	 potapljač	 izpostavljen	
zelo	hladni	vodi,	hkrati	pa	mu	je	tudi	
onemogočen	prost	izhod	iz	nje.	To-
vrstno	 potapljanje	 zahteva	 največjo	
možno	 mero	 psihofizične	 kondicije	
potapljačev,	njihovo	dobro	usposo-
bljenost	 in	 primerno	 opremljenost.	
V	 nadaljevanju	 si	 oglejmo	 nekaj	
najpomembnejših	ukrepov	za	varno	
potapljanje	pod	led.

dr. Mitja Slavinec      Foto: Boris Vuga
Jože Škrilec
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daljšo	 avtonomijo	 pod	 ledom	 in	 čim	
več	časa	za	reševalce,	še	posebej,	če	
se	potapljač	pod	vodo	izgubi.	Jeklenka	
mora	obvezno	 imeti	dvojni ventil,	da	
nanjo	 lahko	 montiramo	 dva	 povsem	
ločena	izvora	zraka.	Zaradi	hladne	vode	
lahko	tesnila	postanejo	(o-ring)	krhka,	
zato	se	priporoča	pogostejša	kontrola	
in	mazanje	s	silikonsko	mastjo.	

Regulator
Obvezna	je	uporaba	dveh kompletnih 
regulatorjev	(dve	prvi	in	vsaj	dve	drugi	
stopnji),	saj	zaradi	ekspanzije	zraka	iz	
jeklenke	prva	stopnja	lahko	zamrzne	in	
pretok	zraka	se	zablokira.	V	tem	primeru	
pričnemo	dihati	na	drugi	regulator	in	se	
takoj vrnemo proti izhodu.	V	za	led	
sicer	»topli	vodi«	se	zamrznjen	regulator	
odtali,	vendar	ni	nobene	garancije,	da	
ne	bo	ponovno	zamrznil.	
Preventivni	 ukrepi	 so:	 prvo stopnjo 
izoliramo	z	gumijasto	kapo,	napolnjeno	
z	glikolom	ali	silikonsko	raztopino;	cev	
za	 polnjenje	 kompenzatorja	 ali	 suhe	
obleke	pritrdimo	na	rezervni	regulator,	
da	pretok	zraka	porazdelimo	na	obe	prvi	
stopnji,	kompenzator	ali	obleko	polnimo	
na	kratko.
Na	 kovinskih	 delih	 druge	 stopnje	 se	
kondenzira	vlaga,	ki	lahko	zamrzne,	in	
pride	do	prostega	pretoka	zraka.	Temu	
se	 lahko	 izognemo	z	 izbiro	primernih	
regulatorjev	 (veliko	kovinskih	delov,	ki	
dobro	prevajajo	toploto).	Le-ti	naj	bodo	
vsaj	eno	uro	pred	uporabo	na	toplem	in	
suhem,	kontrolo	pred	potopom	pa	na-
redimo	tako,	da	vdihnemo	iz	regulatorja	
in	izdihnemo	v	okolico	(ne	v	regulator,	
saj	zaradi	vlage	v	izdihanem	zraku	lahko	
zamrzne,	še	posebej,	če	je	temperatura	
zraka	pod	 lediščem),	dihamo	pa	čim	
bolj	enakomerno	in	ne	sunkovito.

Kompenzator plovnosti
Uporaba	kompenzatorja	plovnosti	 je	
seveda	obvezna	tudi	v	primeru	suhe	
obleke.	 Inflator	 priključimo	 na	 prvo	
stopnjo	rezervnega	regulatorja.

Potapljaška obleka 	
Zaradi	nizkih	temperatur	se	priporoča	
suha	 potapljaška	 obleka,	 z	 mokro	
obleko	pa	le	kratki	potopi.	Poznamo	
več	različnih	tipov	suhih	oblek,	za	po-
tapljanje	pod	led	pa	se	običajno	upo-
rablja	ohlapna	obleka	 iz	stisnjenega	
neoprena	(crashed	neopren),	saj	le-ta	
tudi	v	primeru	vdora	hladne	vode	nudi	
dobro	 toplotno	 izolacijo.	 V	 primeru	
zamrznitve	ventila	za	polnjenje	obleke	
odklopimo	nizkotlačno	cev	z	ventila	in	
odmaknemo	vratno	manšeto.

POTOP
Prostor,	 v	 katerem	 se	 potapljači	
preoblačijo,	naj	bo	zaprt	in	topel.	Če	
ni	 drugih	 možnosti,	 je	 to	 lahko	 tudi	
vojaški	šotor	z	gretjem	ali	dovolj	velik	
kombi.	Za	potrebe	reševanja	je	treba	
zagotoviti	prost	dostop,	po	potopu	pa	
so	dobrodošli	topli	napitki.	

Odprtina v ledu
Odprtina	naj	bo	trikotne	oblike	(zara-
di	 ostrih	 kotov	 v	 vogalih	 taka	 oblika	
omogoča	najlažje	vstopanje	in	izsto-
panje	potapljačev)	in	dovolj	velika,	da	
imata	v	njej	prostor	vsaj	dva	potapljača.	
Stranice	odprtine	zaščitimo	z	leseni-
mi	 deskami.	 Za	 potrebe	 reševanja	
moramo	 zagotoviti	 še	 eno	 dodatno	

odprtino,	 ki	 jo	 moramo	 zavarovati	
pred	naključnimi	sprehajalci.	Odprti-
no	najlažje	izrežemo	z	motorno	žago,	
težje	s	sekiro.	Izrezan	kos	ledu	poti-
snemo	pod	led	in	ga	po	zaključenem	
potopu	potegnemo	nazaj,	da	zapremo	
odprtino.

Potop
Potop	 pod	 led	 zahteva	 obsežne	 pri-
prave,	 zanesljivo	opremo	 in	 izkušeno	
ekipo	na	površini.	Vodja	potopa	mora	
biti	 izkušen	 napredni	 potapljač	 (vsaj	
CMAS	P3	ali	ekvivalentno)	z	opravljeno	
potapljaško	specialnostjo	pod	 led.	V	
kolikor	je	v	vodi	hkrati	več	potapljaških	
parov,	mora	vsak	par	imeti	svojega	si-
gnalista.	Obvezen	je	rezervni	potapljač,	
ki	pa	ne	sme	biti	hkrati	tudi	v	vlogi	signa-
lista	ali	česa	drugega.

Osnovni	varnostni	pripomoček	za	varen	
potop	pod	led	je	varovalna vrv.	Mora	
biti	 primerne	 debeline,	 40	 do	 50	 m	
dolga	in	neplavajoča.	

Ob	njej	rabimo	še	za			50	%	daljšo	in	
plavajočo	varovalno	vrv.	Vrv	mora	biti	
privezana	na	obalo	ali	pritrjena	na	led	
(težek	 predmet,	 klin).	 Na	 potapljača	
mora	 biti	 pritrjena s karabinom	 z	
zaskokom	 ali	 varovalom.	 Vrv	 oba,	
potapljač	in	signalist,	na	ledu	držita v 
roki.	Signalist	 jo	spušča	 in	pobira	 ter	
skrbi,	da	je	ves	čas	napeta.	Potapljaški	
par	mora	obvezno	biti	 v	medsebojni 
navezi.	 Vrv	 potapljačem	 zagotavlja,	
da	bodo	našli	izhod,	hkrati	pa	tudi	služi	
za	komunikacijo.	Pri	porabi	zraka	velja	
pravilo	ene	tretjine,	tj.	potapljača	obrne-
ta	nazaj	proti	izhodu,	ko	kateri	koli	od	
potapljačev	v	paru	porabi	1/3	zraka.



��   •                        • FEBRUAR 2009

D O G O D K I  -  B O Ž I Č N I  P O T O P

Kljub	nizkim	temperaturam,	vendar	ob	sončnem	vremenu,	se	nas	
je	v	Renčah	pod	mostom	zbralo	kar	veliko.	Poleg	organizatorjev	
so	se	nam	pridružili	 tudi	 iz	Celja,	Novega	mesta,	z	Bleda,	 iz	

Rakeka	in	Pirana.
Ob	zvedavem	opazovanju	domačih	prebivalcev	so	se	potapljači	pripra-
vljali	za	potop	v	mrzlo	Vipavo,	ki	je	imela	le	6	°C.	
Potapljači	so	pod	vodo	okrasili	božično	drevesce,	nato	pa	je	sledilo	
iskanje	pršuta.	Srečni	dobitnik,	ki	se	je	lahko	pohvalil	z	novo	»mesno	
trofejo«,	je	Domen	Skuk	iz	DPD	Rak.	Tudi	lani	je	primorski	pršut	romal	
na	Notranjsko.
Po	potopu	je	bilo	poskrbljeno,	da	so	se	vsi	najpogumnejši	in	ostali	pri-
sotni	pogreli	s	čajem	ali	kuhanim	vinom,	postregli	pa	smo	seveda	tudi	
toplo	joto	»ka	je	notr	stopu	prasc«.
V	Solkanu	nas	je	v	društvenih	prostorih	pričakal	narezek,	raznovrstna	
pijača	in	več	toplih	jedi.	Vsi	smo	imeli	možnost	sodelovati	pri	družabnih	

Božični potop v Vipavi
Novogoriško	Društvo	za	podvodne	dejavnosti	Soča	je	20.	
decembra	organiziralo	že	18.	tradicionalni	božični	potop	v	
reki	Vipavi.	

igrah,	saj	so	bila	organizirana	tekmovanja	v	»špljakah«,	
pikadu	 in	že	 tradicionalna	»briškuljada«.	Ob	prijetnem	
druženju,	polnem	smeha	in	tekmovalnosti,	 je	dan	hitro	
minil.	Ko	se	 je	spustila	 tema	na	bregove	Soče,	smo	
ob	prijetnem	ognju	v	kaminu	skupaj	tudi	malo	zapeli	in	
zaplesali.	
Tako	je	naš	osemnajsti	božični	potop	hitro	in	predvsem	
uspešno	minil,	verjamem	pa,	da	se	vsi	skupaj	že	veselimo	
naslednjega.	Upamo,	da	v	še	večjem	številu.	Do	takrat	pa	
vam	vsem	skupaj	želimo	veliko	lepih,	uspešnih	in	varnih	
potopov.	

Prve	štiri	potope	so	organizirali	na	Blaguškem	jezeru,	zaradi	
oddaljenosti	pa	od	leta	2002	potope	organizirajo	v	Pod-
gradu,	ki	 je	od	sedeža	Gapore	na	Apaški	cesti	v	Gornji	

Radgoni	oddaljen	le	nekaj	sto	metrov.	Prav	to	je	botrovalo	temu,	
da	se	je	bistveno	povečalo	tudi	število	obiskovalcev.
Potop	v	vodi,	ki	je	imela	vsega	4	°C,	zrak	pa	-1	°C,	je	bil	hkrati	
tudi	vaja	reševanja	v	zimskih	razmerah.	Potopu	na	štefanovo,	ki	
si	ga	je	med	drugimi	ogledal	tudi	Martin Strel,	svetovno	znani	
ultramaratonski	plavalec,	sicer	prijatelj	radgonskih	»potapljačev«,	

��. božični potop Gapore
Radgonski	potapljači	zbrani	v	društvu	Ga-Po-Ra	so	na	dan	
samostojnosti,	26.	decembra,	v	opuščeni	gramozni	jami	v	
Podgradu	priredili	že	11.	božični	potop.	

je	sledilo	družabno	srečanje	članov	Gapore	z	njiho-
vimi	partnerji	in	vsemi	tistimi,	ki	podpirajo	njihovo	
dejavnost.

REŠEVANJE IZGUBLJENEGA 
POTAPLJAČA
V	kolikor	potapljač	pod	ledom	izgubi	
vrv,	se	mora	takoj	dvigniti	na	površino	
in	pod	ledom,	tako	da	se	ga	dotika,	
počakati	 v	 ver tikalnem	 položaju.	
Reševalci	 uporabijo	 reševalno	 vrv,	
katere	 dolžina	 je	 za	 50	 %	 daljša,	
kot	 je	 bila	 ob	 zadnjem	 kontaktu	
oddaljenost	izgubljenih	potapljačev.	
Reševalci	vrv	napnejo	in	plavajo	v	kro-
gu,	dokler	vrv	ne	zadene	potapljačev,	
ki	v	navpičnem	položaju	čakajo	pod	

ledom	(zato	je	pomembno,	da	je	vrv	
plavajoča	 in	 da	 potapljači	 čakajo	
v	 navpičnem	 položaju,	 tako	 da	 se	
dotikajo	ledu).	
V	 nobenem	 primeru	 naj	 potapljači,	
ki	 so	 se	 pod	 ledom	 izgubili,	 ne	
poskušajo	sami	najti	odprtine.	Obstoji	
velika	 nevarnost,	 da	 bodo	 odplavali	
proč	 od	 odprtine	 in	 reševalci	 jih	 ne	
bodo	dosegli.	Prav	tako	vse	izkušnje,	
tudi	pri	relativno	tankem	ledu,	kažejo,	
da	potapljač	pod	vodo	ledu	ne	more	
prebiti,	kar	 je	povsem	 logično.	Led,	

po	katerem	se	lahko	sprehajamo,	je	
dovolj	 trden,	 da	 prenese	 večkratnik	
teže	človeka,	potapljač	pa	od	spodaj	
navzgor	niti	približno	ne	more	ustvariti	
tolikšne	sile.	V	vodi	nima	opore	in	če	
npr.	z	nožem	zapiči	v	led,	se	takoj	od	
ledu	odbije	v	globino.	
Seznanili	smo	se	le	z	najosnovnejšimi	
značilnostmi	potapljanja	pod	led.	Naj	
bo	branje	tega	članka	zgolj	motivacija	
za	udeležbo	na	katerem	od	organizira-
nih	tečajev,	ne	pa	namig	za	morebitne	
samostojne	avanture	pod	ledom.

Tina Fon      Foto: Klemen Pelicon

Franci Klemenèiè      Foto: Franci Klemenèiè
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Valter, povej mi prosim najprej kaj o 
svojem poreklu.
Moji	predniki	 so	 Italijani,	moja	družina	
pa	izhaja	iz	Poreča.	Mati	je	pol	Hrvatica,	
pol	Italijanka,	oče	Italijan.	Rodil	sem	se	v	
Kopru	 in	doma	smo	govorili	 italijansko.	
Tudi	v	italijanske	šole	sem	hodil	in	v	Trstu	
študiral	morsko	biologijo.	Slovenščine	
sem	se	naučil	kasneje.

Zanimivo! Glede na to, kako govoriš, 
si nikoli ne bi mislil, da nisi Slovenec! 
Kaj pa priimek? Saj imaš vendar kar 
dva “ž”-ja v njem! To mi ne deluje 
italijansko ...
Moja	sestrična	iz	Pule	je	študirala	rodo-
slovno	drevo.	Priimek	je	dejansko	skan-
dinavskega	porekla.	Okoli	 leta	1800	 je	
neki	Skandinavec	s	priimkom	Zizaő	v	teh	
krajih	doživel	brodolom.	Tu	je	potem	pustil	
svoj	priimek	in	gene	...	Črko	“ő”	so	kmalu	
opustili	in	moj	oče	se	je	pisal	Ziza.

Ali mi lahko poveš kaj o akvariju sa-
mem? Kdo je pravzaprav lastnik?
Lastnik	je	Ministrstvo	za	šolstvo,	upravlja	
pa	ga	Srednja	pomorska	šola.	Deluje	že	
44	let.	Ustanovilo	ga	je	Društvo	ljubiteljev	
akvaristike.	 Dokumentov	 nismo	 našli	
nikoli,	tako	da	so	ustanovitelji	praktično	
neznani.	Potem	je	šel	za	nekaj	 let	pod	
občino,	 vendar	 se	 ga	 je	 le-ta	 zaradi	
finančnih	 težav	 želela	 čimprej	 znebiti,	
zato	ga	je	k	sreči	prevzela	Srednja	po-
morska	šola.

Ali mi ga lahko malo opišeš?
Ima	26	bazenov,	v	katerih	je	skupno	15	
kubikov	vode.	Največji	bazen	je	globok	1,	
2	metra.	V	bazenih	hranim	okoli	70	vrst	rib	
in	okoli	300	vrst	nevretenčarjev.	

70 vrst rib in 300 vrst nevretenčarjev? 
Nikoli si ne bi mislil, da jih imaš 
toliko!
Hja,	veliko	vrst	se	skriva,	denimo	kavali,	
listi,	rombi,	ugorjeva	mater,	zvezdogled,	
razni	 rakci.	Število	 se	 tudi	 skoraj	 vsak	
dan	 spreminja.	 Organizmi	 neprestano	
poginjajo,	prihajajo	pa	novi	...

Vrniva s k tvojemu poklicu. Kako si 
začel z delom skrbnika piranskega 
akvarija?
Akvaristika	me	veseli	že	celo	življenje.	Re-
sneje	sem	se	pričel	z	njo	ukvarjati	v	srednji	
šoli.	Po	drugi	strani	pa	je	bil	moj	oče	ribič	
in	me	 je	naučil	marsikatero	skrivnost	 iz	
ribjega	življenja,	pa	tudi,	kako	lahko	ribo	
živo	in	nepoškodovano	uloviš.

V piranskem akvariju pa si verjetno 
začel, ko je šel Zvone Kralj, legenda 
slovenske akvaristike, v penzijo?
No,	 ni	 bilo	 čisto	 takrat.	 Bilo	 je	 tri	 leta	
prej,	 torej	 pred	enajstimi	 leti,	 saj	 sem	
se	moral	 še	 vpeljati.	Pravzaprav	 se	 je	
vse	skupaj	 začelo	čisto	 slučajno,	 kajti	
za	Kraljevega	naslednika	 je	bil	mišljen	
Tihomir	Makovec.	Tihomirju	pa	delo	ni	
odgovarjalo,	zato	si	je	hitro	našel	službo	
v	Morski	biološki	postaji,	kjer	še	danes	
skrbi	za	potapljaški	center	in	za	nabiranje	
organizmov	za	znanstvene	namene.	Nje-
govo	mesto	sem	prevzel	jaz.

Kakšen je bil akvarij ob tvojem pre-
vzemu?
Danes	 je	 v	 slabem	stanju,	 ko	 sem	ga	
prevzel,	pa	 je	bil	 v	 še	 veliko	slabšem.	
Mnogo	stvari	sem	zamenjal	in	izboljšal.	
Za	slabo	stanje	pa	ni	bil	kriv	Kralj,	ampak	
finančne	težave	lastnikov.

Kako izgleda tvoj tipičen delovni dan? 
Kaj vse obsega tvoja služba?
Tipičnega	 dneva	 ni.	 Vsak	 dan	 je	
drugačen,	 vsak	 dan	 se	 zgodi	 kaj	
novega	 in	 nepredvidljivega.	 Znati	
moraš	 marsikaj:	 akvaristiko,	 ribištvo,	
potapljaštvo,	 elektroinštalaterstvo	 ...	
Delati	 moram	 praktično	 vse.	 Razen	
blagajničarke	Jelene,	ki	skrbi	samo	za	
obiskovalce,	 mi	 včasih	 pomaga	 tudi	
Gorazd,	ki	je	Pirančan	in	stanuje	čisto	
blizu.	Drugače	pa	sem	v	glavnem	za	vse	
sam.	Zjutraj	najprej	preverim	vse	pre-
toke.	Cevi	se	rade	zamašijo,	bazeni	ne	
dobijo	sveže	vode,	kisik	se	hitro	porabi	
in	potem	mi	 vse	pocrka.	Skoraj	 vsak	
dan	moram	tudi	čistiti	šipe,	kajti	alge	
se	neverjetno	hitro	nabirajo	na	njih.	To	
opravljam	 s	 strgalko.	 Bazene	 moram	
vsak	dan	očistiti	sedimenta.	To	delam	
v	glavnem	z	natego,	s	katero	posesam	
sediment	z	dna.	Pri	tem	moram	biti	zelo	
previden,	da	ne	poškodujem	kakšnih	
občutljivih	 bentonskih	 organizmov	 in	
alg.	Potem	 je	seveda	 tukaj	hranjene.	
Poleti,	 ko	 je	 toplo	 in	 imajo	 organizmi	
hitro	presnovo,	jih	moram	hraniti	vsak	
dan,	pozimi	je	dovolj	enkrat	tedensko.	
Tu	 mi	 je	 poleti	 spet	 Gorazd	 v	 veliko	
pomoč,	ker	prihaja	hranit	čez	vikende.	
Ker	je	Gorazd	ribič,	mi	večkrat	prinese	
tudi	kakšno	žival.	Prvih	sedem	 let	pa	
sem	bil	čisto	sam!

Čisto sam?!? Kaj pa dopust, 
bolniška?
Nič	 dopusta,	 nič	 bolniške!	 Sedem	 let	
sem	 delal	 vsak	 dan	 brez	 prestanka.	
Družina	je	zaradi	tega		trpela,	ampak	se	
je	navadila.	Imel	sem	tudi	izredno	srečo,	
da	sem	bil	ves	ta	čas	zdrav!

Kaj pa nabiranje organizmov?
Veliko	 sem	 se	 naučil	 od	 očeta	 ribiča.	
Ribe	 lovim	 z	 nekaterimi	 ribolovnimi	
pripomočki,	 kot	 so	 posebne	 mreže	 -	
živolovke	tipa	“kogol”.	Mreža	je	v	obliki	
lijaka	 postavljena	 v	 nekakšno	 past,	 v	
kateri	lahko	ribe	prosto	plavajo	in	se	ne	
poškodujejo.	Lovim	pa	tudi	z	vršami.	V	
vrše	se	lovijo	predvsem	sparidi,	v	mreže	
pa	labridi.	Tudi	ugorje	lovim	v	vršo.	Velik	
ugor	je	zelo	močan	in	lahko	iz	vrše	pobe-
gne,	zato	lovim	predvsem	manjše,	težke	
do	enega	kilograma.	Precej	 rib	dobim	
tudi	od	ribičev.	Nosijo	mi	predvsem	mor-
ske	pse,	golobe	in	raže.	Kirnjo	in	mureno	
sem	dobil	 iz	 Italije.	Rake	 in	bentonske	
organizme	pa	nabiram	s	potapljanjem.

Valter Žiža - skrbnik piranskega akvarija

Čeprav	sem	Valterja	že	dolgo	poznal,	
nisem	o	njem	 niti	 o	 njegovem	 delu	
vedel	 prav	 veliko.	 Ko	 sva	 zaključila	
potop,	kjer	sem	ga	fotografiral	pri	nje-
govem	vsakdanjem	opravilu,	sva	se	v	
akvariju	preoblekla	in	sprala	opremo.	
Bil	 je	mrzel	 januarski	dan,	zato	sva	
sedla	 v	 toplo	 kavarnico	 in	 naročila	
čaj	ter	vročo	čokolado.	Vklopil	sem	
diktafon	in	pogovor	je	hitro	stekel.

Borut Furlan      Foto: Borut Furlan
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V akvariju imaš precej morskih 
psičkov, jaz pa, ki se že toliko let 
potapljam v Piranu, nisem še nikoli 
videl nobenega!
In	ga	tudi	nikoli	ne	boš!	Tako	kot	ga	tudi	
jaz	 še	 nisem.	 Naši	 psički	 so	 izredno	
plašni	in	pobegnejo	že	veliko	prej,	pre-
den	jih	uspeš	zagledati.	Dobro	slišijo	in	
začutijo	 tresljaje	 v	 vodi.	Poleg	 tega	so	
čez	dan	zakopani	v	pesku.	Zvone	Kralj	
je	edina	oseba,	ki	 jo	poznam,	ki	mu	je	
enkrat	v	življenju	uspelo	videti	enega	psa!	
Nekoč	sem	se	potapljal	tako,	da	sem	se	
vlekel	za	kočo	in	meril	njen	razpon.	Sam	
nisem	videl	niti	ene	ribe,	mreža	pa	jih	je	
nalovila	cel	kup!

Ali lahko poveš še kaj več o hranjenju 
rib?
Za	hranjenje	uporabljam	večinoma	sar-
dele,	toda	nekatere	ribe	imajo	posebno	
dieto.	Kovač	 je	denimo	bolj	 izbirčen	 in	
ga	moram	hraniti	z	živo	ribo.	Uporabljam	
gambuzije.	To	so	sicer	sladkovodne	ribi-
ce,	vendar	v	morski	vodi	zdržijo	do	ene	
ure.	No,	seveda	ne	v	bazenu	s	kovačem,	
ker	jih	prej	pomalica!	S	hrano	ne	smem	
pretiravati	 in	 vse,	 kar	 ostane,	 moram	
takoj	odstraniti,	sicer	je	podvrženo	gni-
tju,	razvijejo	se	bakterije	in	organizmi	mi	
lahko	zbolijo.	Poleti,	ko	je	toplo,	moram	
še	 posebej	 paziti,	 saj	 so	 vsi	 procesi	
hitrejši.

Imaš kakšne probleme z inkompati-
bilnostjo organizmov? Ali se ti je že 
kdaj zgodilo, da ti je večja riba požrla 
manjšo? Imaš kakšne posebej agre-
sivne organizme?
Teh	 problemov	 imam	 ogromno	 in	 so	
stalno	 prisotni.	 Še	 posebej	 v	 začetku	
moje	kariere,	ko	sem	bil	manj	izkušen	in	
še	nisem	poznal	njihovih	navad.	Murena	

je	denimo	inkompatibilna	z	vsem	razen	z	
veliko	kirnjo.	Imel	sem	dve	mureni	sku-
paj,	pa	sta	se	mi	pogrizli!	Pojedli	sta	mi	
vse	črnike.	Orada	mi	je	pojedla	školjke,	
kovač	 pa	 volkce.	 Tudi	 zvezdogled	 je	
zelo	agresiven,	čeprav	mirno	ždi	na	dnu.	
Požre	lahko	tudi	velike	ribe.	Ugor	je	ena	
samo	 požrešnost,	 ki	 poje	 vse,	 kar	 je	
manjše	od	njega!

Torej morajo biti ribe site?
Pravzaprav	 ne.	 To	 je	 dvorezen	 meč.	
Če	daš	požrešni	 ribi	več	hrane,	hitreje	
raste	 in	potem	potrebuje	 še	 več	 -	 kar	
pomeni,	da	 ti	 bo	požrla	 še	 večje	 ribe.	
Enega	ugorja	sem	tako	nehote	v	enem	
mesecu	 zredil	 kar	 za	 en	 kilogram!	 Z	
ugorjem	 gre	 skupaj	 samo	 velika	 riba,	
denimo	brancini	in	orade.	Tudi	brancini	
so	 agresivni.	 Majhne	 moram	 ločiti	 od	
velikih.	Ko	odrastejo,	jih	dam	v	bazen	z	
velikimi	ribami.

Kaj pa morski psi?
Ti	so	zelo	občutljivi.	Rabijo	tok,	sicer	se	
lahko	zadušijo.	Hranim	jih	z	lignji,	sarde-
lami	in	salpami.

Akvarij, praviš, se zaradi prenove 
zapira. Ali mi lahko poveš kaj več o 
tem? Od kod ideja?
Ideja	je	že	stara,	vendar	ni	bilo	sredstev.	
Zdaj	 je	ugodnejša	politična	klima,	ki	 jo	
moram	izkoristiti.	Ministrstvo	za	šolstvo	
se	 je	 odločilo,	 da	 bo	 financiralo	 pre-
novo.

Kako bo obnova potekala?
Prenova	se	bo	začela	februarja	in	se	bo	
morala	 zaključiti	 do	 septembra	2009.	
Zdaj	 ravno	 praznimo	 bazene.	 Večino	
organizmov	bom	vrnil	 v	morje.	Mislim,	
da	 bom	 lahko	 novi	 akvarij	 spet	 hitro	
napolnil.

Kako bo izgledal?
Predvsem	 večji	 bo.	 Dobili	 bomo	 cel	
spodnji	del	hiše,	zato	bo	prostora	skoraj	
dvakrat	več.	Še	vedno	bo	imel	samo	26	
bazenov,	vendar	bodo	skupno	imeli	kar	
90	kubikov	vode,	torej	šestkrat	več!	Imel	
bo	 tudi	modernejši	 filter,	 zato	bo	manj	
dela	z	vzdrževanjem.	Filter	bo	peščen,	
okoli	deset	kubikov	peska	bo	imel.	Vodo	
bo	zajemal	pred	Kafe	teatrom.	Tudi	po-
goji	za	ribe	bodo	veliko	boljši	zaradi	večjih	
bazenov.	Lahko	bom	imel	več	kamnov	in	
peska	za	skrivanje.	Za	velike	raže	sedaj	
sploh	nimam	pogojev!	Največji	bazen	bo	
velik	kar	2	x	2	x	3	metre.	Izdelala	ga	bo	
neka	firma	v	Rimu.

V Rimu? Ali bo kaj posebnega?
Problem	 je	 šipa.	Ta	mora	biti	 iz	pleksi	
stekla	 in	 tako	 debelo	 težko	 dobiš.	 V	
konkretnem	primeru	bo	kar	osem	cen-
timetrov	debel!	Tudi	talni	bazen	bo	večji	
in	 predvsem	 globlji.	 Obdan	bo	 s	 šipo	
in	gladina	 vode	bo	približno	stodvajset	
centimetrov	nad	tlemi.	V	njem	bo	manjši	
skalni	greben.

Praviš, da boš hitro napolnil novi 
akvarij?
Ja,	mislim,	da	v	dveh	mesecih.	Problem	
je,	ker	imam	majhno	plovilo,	zato	lahko	na	
morje	s	seboj	vzamem	le	majhen	bazen,	
ki	ga	hitro	napolnim.	Če	bi	imel	večjega	
in	bi	lahko	dlje	ostal	na	morju,	bi	z	eno	
plovbo	 prinesel	 veliko	 več	 materiala.	
Nekoč	je	Kralj	našel	blizu	Savudrije	eno	
krasno	skalo,	na	kateri	je	bilo	materiala	za	
napolniti	kar	tri	akvarije!	Toda	takrat	žal	še	
ni	bilo	GPS-ov,	skala	pa	je	bila	predaleč	
od	obale,	da	bi	lahko	vzel	orientirje,	zato	
je	ni	nikoli	več	našel.

Kaj boš imel v novem akvariju?
V	glavnem	isto	kot	zdaj.	Jadranske	živali,	
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predvsem	iz	Tržaškega	zaliva,	nekaj	pa	
tudi	gostov	z	juga.	

Želiš, da ti prinesem eksotično in re-
dko Lappanelo iz južnega Jadrana? 
Ta bi bila velika atrakcija!
Z	ribami	iz	globine	je	velik	problem.	Če	jih	
prehitro	dvigneš,	dobijo	“dekompresijsko”	
bolezen.	No,	seveda	ne	tako	z	mehurčki	
dušika,	kot	jo	dobimo	mi	potapljači.	Ribi	
se	namreč	pri	dvigovanju	raztegne	vzdušni	
mehur	in	potem	moraš	čakati,	da	njeno	
telo	 počasi	 absorbira	 presežek	 plina.	
Ribo	iz	globine	50	metrov	moraš	kar	dva	
dni	vleči	na	površino,	če	je	ne	želiš	ubiti.	
Barka	mora	biti	zasidrana,	riba	pa	v	kletki,	
ki	jo	zelo	počasi	dviguješ.	Zaradi	tega	so	
globinske	ribe	zelo	drage.

Potem pa kar pozabi na Lappanelo. 
Ta živi 60 metrov globoko! Valter, 
ali bi morda povedal še kaj o malo 
bolj politično obarvanih tematikah? 
Kaj misliš o ekološko-ribolovni coni 
Hrvaške?
Predvsem	to,	da	nikakor	ni	ekološka!	Je	
predvsem	politična.	Če	bi	bila	ekološka,	
bi	se	morali	dogovoriti	z	vsemi	sosednjimi	
državami.	Cono	so	ustanovili	 zato,	da	
bodo	 sami	 lažje	 lovili	 in	 omejili	 druge	
ribiče,	predvsem	Italijane.	Tu	ni	nobene	
ekologije,	samo	politika!	Z	njo	bodo	izsi-
ljevali:	na	primer	mi	vam	ukinemo	cono,	
vi	nas	sprejmete	v	EU.

Kaj pa plinski terminal?
Ta	zanesljivo	ne	sodi	v	plitev	zaliv!	Seve-
da	je	potreben,	ampak	postavijo	naj	ga	
na	jugu,	kjer	je	morje	globoko	in	zaradi	
velikih	vodnih	mas	ne	bo	prišlo	do	pojava	
ohlajevanja	morja.	Tržaški	zaliv	je	že	tako	
preobremenjen.	V	njem	so	kar	tri	velike	
luke,	Koper,	Trst	 in	Benetke,	 ter	 ladje-
delnica	v	Molfankonu.	Če	se	bo	morje	
ohladilo,	bo	to	biološka	katastrofa.	Vode	
je	enostavno	premalo!

Kakšno pa se ti zdi naše morje v 
primerjavi z ostalim Jadranom?
Biološko	gledano	še	kar	v	redu.	Glede	
na	to,	kako	majhno	je,	imamo	kar	precej	
veliko	biološko	raznovrstnost.	Za	akvarij	
lahko	hitro	najdem	dovolj	vrst.	Problem	
pa	 je	 v	 slabi	 vidljivosti.	 Tudi	 sama	po-
dvodna	 pokrajina	 ni	 tako	 atraktivna	
kot	kje	na	 jugu.	Nimamo	sten,	 lukenj,	
gorgonij	...

Zakaj je pri nas skoraj izginila posi-
donija?
Zaradi	 italijanskih	 lagun.	 Včasih,	 pred	
štiridesetimi	leti,	so	bile	lagune	originalne	
velikosti.	Potem	so	 jih	začeli	 reducirati.	
Reke	so	prej	vnašale	sediment	v	lagune,	
sedaj	pa	ga	v	morje.	Zaradi	tega	je	čedalje	

slabša	 vidljivost,	 ni	 dovolj	 svetlobe	 in	
posledično	je	posidonija	praktično	izumr-
la.	Danes	jo	najdeš	ponekod	pri	nas	samo	
še	do	12	metrov,	v	Dalmaciji	pa	celo	do	40	
metrov	globine.	Perspektiva	je	katastro-
falna.	Zadnja	leta	so	tudi	sluzenja	čedalje	
bolj	pogosta.	Prej	jih	ni	bilo	nikoli!

Biološka perspektiva našega morja 
je torej bolj slaba?
Katastrofalna!	 Rib	 je	 vedno	 manj,	
onesnaženje	 je	čedalje	 večje,	 ribištvo	
je	v	krizi.

Kaj misliš o ideji umetnega grebena 
v našem morju?
Ideja	 je	 od	 Uga	 Fonde	 in	 je	 več	 kot	
odlična.	Jaz	močno	upam,	da	bo	ideja	
o	umetnem	grebenu	enkrat	 res	 realizi-
rana.	Vsi	bi	 imeli	korist	od	tega.	Dobro	
bi	bilo	 za	 turizem,	 ribištvo,	potapljače.	
Morje	potrebuje	 trdno	podlago,	da	se	
nanjo	prilepijo	organizmi.	Problem	pa	je	
v	mentaliteti	ljudi.	Nekateri	so	proti.

Mentaliteti?
Ja,	v	mentaliteti.	Še	vedno	iščemo	razlog,	
zakaj	 naj	 bi	 greben	 postavili,	 čeprav	
so	 razlogi	 več	 kot	 očitni.	 Nekatere	 je	
strah,	da	bi	to	bil	tujek	v	morju,	da	bi	s	
tem	morje	uničili.	Ampak	naše	morje	je	
itak	že	uničeno,	greben	bi	mu	le	koristil.	
Takih	grebenov	je	po	svetu	ogromno	in	
vsi	so	se	izkazali	za	uspešne	in	koristne.	
Američani	potapljajo	celo	letalonosilke!	
Seveda	jih	prej	dobro	očistijo	vseh	ne-
varnih	snovi.

In kdo je proti?
(smeh)	Tega	ne	bi	povedal	...

Kje bi ti postavil greben?
Po	mojem	bi	bila	najprimernejša	loka-
cija	v	Strunjanu,	na	meji	med	peskom	

in	travnikom.	Tam	je	itak	že	zaščiteno	
območje.	Ugov	model	je	morda	neko-
liko	premasiven.	Jaz	bi	potopil	kar	staro	
barko.	Seveda	bi	ji	prej	morali	odstraniti	
rezervoar	za	nafto	in	baterije.

Misliš, da bo nekoč vendarle prišlo 
de realizacije?
Mislim	da	ja,	vendar	nimam	pojma	kdaj.	
Ribiči	 imajo	 velik	 interes,	 potapljači	
tudi.	 Finance	 ne	 bi	 smele	 biti	 pro-
blem.	Morali	bi	se	samo	odločiti,	kam	
ga	 postaviti.	 Slovensko	 morje	 je	 že	
toliko	 uničeno,	 da	 bo	 korist	 kjerkoli	
ga	 postavimo.	 Karkoli	 bi	 potopili,	 bi	
bilo	dobro!

Valter, kaj pa si misliš o danes tako 
popularnih čistilnih akcijah?
Neumnost!	 V	 našem	 morju	 so	 trdne	
smeti	 celo	 koristne,	 saj	 predstavljajo	
podlago	 za	 organizme.	 Na	 eni	 akciji	
sem	 videl	 potapljača,	 ki	 je	 prinesel	
ven	dve	pločevinki	piva.	Vprašal	sem	
ga	zakaj?	Ker	je	bilo	grdo	videti,	mi	je	
rekel.	Ko	pa	sem	mu	rekel	naj	pogleda	
noter,	se	je	prijel	za	glavo.	V	vsaki	je	bila	
namreč	skrita	ribica.	Pločevinki	je	vrnil	
morju	 in	od	takrat	dalje	se	ni	udeležil	
nobene	akcije	več.	Čistilne	akcije	ni-
majo	nobene	zveze	z	ekologijo.	Čistimo	
zato,	da	je	nam	videti	lepše,	ne	da	bi	
pomagali	morju.	V	resnici	s	tem	nare-
dimo	 več	 škode	 kot	 koristi!	 Drugo	 je	
čiščenje	pristanišč,	marin.	Tam	včasih	
padajo	 z	 bark	 tudi	 veliki	 predmeti,	 ki	
dejansko	ovirajo	plovbo.

Valter, hvala za ta pogovor. Mislim, 
da si povedal zelo veliko zanimive-
ga, pa tudi nekatere probleme si 
osvetlil še z druge, nam manj znane 
strani.
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Piccard	 je	 bil	 konstruktor	 pod-
mornic,	 ki	 so	 bile	 kos	 najbolj	
neprijaznim	 okoljem	 našega	

planeta,	in	eden	od	dveh	ljudi,	ki	sta	
dosegla	najnižjo	točko	vseh	oceanov.	
Leta	1960	je	Piccard	skupaj	z	Donom	
Walshem	dosegel	10.916	m	globine	
znotraj	 batiskafa	 Trieste.	 Batiskaf	
Trieste	 je	 zasnoval	 njegov	 oče,	 Au-
guste	 Piccard.	 Tako	 je	 23.	 januarja	
1960	batiskaf	dosegel	najnižjo	točko	
Marijanskega	jarka	(Tihi	ocean),	kar	je	
največja	globina	na	svetu.	Za	dosego	
dna	sta	potrebovala	4	ure	in	48	minut,	
na	dnu,	kjer	sta	preživela	20	minut,	pa	
sta	opazila	nove	vrste	rib	in	rakov.	
»Daleč	 najbolj	 zanimiva	 je	 bila	 riba,	
ki	 je	priplavala	mimo	najine	 line,«	 je	
povedal	Piccard	po	potopu.	»Vznese-
na	sva	bila	nad	dejstvom,	da	na	dnu	
sploh	 živijo	 razvite	 oblike	 morskega	
življenja.«	Do	takrat	je	namreč	veljalo,	
da	živa	bitja	ne	morejo	živeti	 v	 takih	
globinah.	
Pritisk,	več	kot	1000	krat	večji	kot	na	
površini,	je	povzročil	razpoko	na	enem	
od	 19	 centimetrov	 debelih	 stekel,	
zaradi	česar	sta	se	Piccard	in	Walsh	
morala	kmalu	dvigniti	na	varnejše	glo-
bine.	Dvig	na	površino	je	trajal	3	ure	
in	15	minut.	To	je	bil	tudi	edini	spust	
s	človeško	posadko	na	 to	globino	v	
zgodovini.
Jaquesovo	odkritje	o	morskem	življu	
na	globini	11.000	metrov	je	pripeljalo	
do	 prepovedi	 shranjevanja	 nuklear-
nih	 odpadkov	 v	 morskih	 jarkih,	 kar	
štejemo	za	enega	najpomembnejših	
Piccardovih	dosežkov.

Slavna družina
Jacques	 Piccard,	 ki	 se	 je	 rodil	 28.	
julija	1922	v	Bruslju,	 je	bil	 sin	 fizika	
in	 raziskovalca	 Augusta	 Piccarda,	
moža,	 ki	 je	 kot	 prvi	 človek	 dosegel	
stratosfero	z	balonom.	
Jaques	 je	študiral	ekonomijo	 in	me-
dnarodne	 odnose	 v	 Ženevi,	 a	 se	 je	
kmalu	 pridružil	 svojemu	 očetu	 pri	
konstrukciji	globokomorskih	podmor-
nic	–	batiskafov.	Kmalu	sta	dosegla	
takratni	rekord	pri	doseganju	globine	
–	3000	metrov.	
Nekaj	 let	 kasneje	 je	 Piccard	 po-
tapljanje	 s	 podmornico	 (seveda	 na	
manjše	 globine)	 omogočil	 širšim	
množicam.	Med	Expo	64	v	Lausanni	
je	 Piccardova	 166-tonska	 podmor-
nica	 na	 dno	 Ženevskega	 jezera	
(60	 metrov)	 popeljala	 okoli	 33.000	
obiskovalcev.
Leta	1969	je	Piccard	pod	vodo	pre-
potoval	 skoraj	 3000	 kilometrov	 ob	
obali	Floride	na	globini,	večji	od	300	
metrov,	 in	 medtem	 preučeval	 tople	
tokove	 Atlantika.	 V	 podmornici	 je	
živela	6-članska	posadka,	NASA	je	v	
več	kot	štirih	tednih,	kolikor	je	trajalo	

»potovanje«,	spremljala	kvaliteto	njiho-
vega	spanca,	njihov	smisel	za	humor,	
spremembe	vedenja,	fizične	reakcije	
in	podobno.
Piccard	 je	 tudi	 ustanovitelj	 Funda-
cije	 za	 preučevanje	 in	 zaščito	 jezer	
in	 morja	 v	 francosko	 govorečem	
švicarskem	mestu	Cully.	
Na	svoj	osemdeseti	rojstni	dan	je	rekel:	
»Še	toliko	je	stvari,	ki	jih	moram	nare-
diti	preden	umrem.«	Z	načrtovanjem	
in	nadzorom	nad	gradnjo	podmornic	
je	nadaljeval	še	nadaljnji	dve	leti.	Svoj	
zadnji	potop	je	naredil	 leta	2002	pri	
starosti	82	let.
»Občutek radovednosti«
Jaquesov	 sin,	 Bertrand	 Piccard,	 je	
po	 njegovi	 smrti	 zapisal:	 »Po	 njem	
sem	 podedoval	 občutek	 radoved-
nosti,	sumničavost	v	dogme	in	javna	
prepričanja,	dal	mi	je	vero	v	svobodo	
volje	 in	željo,	da	spoznam	neznano.	
Njegovi	 trije	 otroci,	 Marie–Laure,	
Thierry	 in	 jaz,	mu	dolgujemo	za	po-
seben	pogled	na	svet,	pri	katerem	je	
glavno	vodilo	spoštovanje	do	drugih,	
in	sanje	se	 lahko	uresničijo	 z	 vztraj-
nostjo.«
Piccard	mlajši	je	bil	leta	1999	prvi,	ki	
je	obkrožil	Zemljo	v	balonu	 in	v	 letu	
2011	načrtuje	neprekinjeno	potovanje	
okoli	 Zemlje	 v	 letalu,	 ki	 ga	 poganja	
sončna	energija.	
S	 smrtjo	 Jaquesa	 Piccarda	 je	 svet	
izgubil	 legendo,	moža,	ki	 je	postavil	
nove	mejnike	v	raziskovanju	morskih	
globin.

Umrl je globokomorski pustolovec 
Jacques Piccard

V	 začetku	 novembra	 2008	 je	 v	
86.	 letu	 starosti	 na	 svojem	 domu	
ob	 Ženevskem	 jezeru	 umrl	 eden	
zadnjih	velikih	pustolovcev	20.	sto-
letja,	 švicarski	 oceanolog	 Jaques	
Piccard.

Maja Hren      Foto: splet

R E P O R T A Ž A  -  J A C Q U E S  P I C C A R D
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Lansko	 leto	 ob	 tem	 času	 sem	 napisala	 kratek	
članek	 o	 mednarodnem	 srečanju	 v	 malem	 in	
velikem	mestecu	Neuburg.	Takrat	smo	sklenili,	

da	bomo	nadaljevali	našo	16-letno	tradicijo	in	upali,	
da	 se	 nam	 pridruži	 še	 član	 katerega	 slovenskega	
potapljaškega	društva.	40.	obletnice	srečanja	nismo	
hoteli	zamuditi.
Sedem	članov	DPA	»VIVERA«	nas	je	najelo	avtodom	
(nekaj	nam	 je	prispevalo	društvo,	malo	pa	smo	pri-
spevali	tudi	sami)	in	v	petek	zjutraj	smo	se	odpravili	iz	
Ljubljane.	Malo	nas	je	skrbelo	vreme,	vendar	so	nas	
prijatelji	iz	Nemčije	sproti	obveščali	o	voznih	razmerah.	
Pot	nam	je	bila	znana	(nismo	potrebovali	niti	zemljevida	
niti	GPS-ja).
Tudi	letos	je	bila	organizacija	brezhibna.	Srečali	smo	
se	s	starimi	znanci	in	spoznali	nove.
V	soboto	je	vse	mesto	živelo	za	to	prireditev.	250	ekip	
reševalcev,	potapljačev	in	okoljevarstvenikov,	skupaj	
1905	udeležencev	 in	udeleženk,	350	varnostnikov,	
8000	meščanov	mesta	in	turistov.	Zjutraj	je	bilo	poskr-
bljeno	za	prevoz	vseh	udeležencev	na	start	v	severni	
del	mesta	z	javnimi	avtobusnimi	prevozi.	Spusti	v	Dona-
vo	so	bili	postopni,	tudi	s	svojimi	maskotami.	Reševalci	

v	čolnih	so	spremljali	plavalce	in	potapljače	od	starta	
do	južnega	dela	mesta.	Z	avtobusi	mestnega	prometa	
so	vse	reševalce	in	plavalce	prepeljali	v	zbirno-športni	
center,	kjer	smo	imeli		možnost	vse	oskrbe.
Zvečer	je	bil	slovesen	zaključek	s	podelitvijo	priznanj	
in	pokalov	sodelujočim	ekipam.
Naslednji	 dan,	 ko	 smo	 se	 vračali	 proti	 domu,	 smo	
razmišljali	 in	se	pogovarjali,	da	 lahko	 tovrstne	pred-

stavitve	in	prireditve	z	združenimi	močmi	med	
društvi	organiziramo	in	realiziramo	tudi	sami,	
saj	prispevajo	k	 izmenjavi	 izkušenj,	 kvaliteti	
delovanja	 in	 povezovanju	 med	 sorodnimi	
društvi.

Jubilejno	 40.	 srečanje	 reševalcev,	 potapljačev	
in	okoljevarstvenikov	v	NEUBURGU	V	NEMČIJI.

DONAVA 2009 – 
DONAUSCHWIMMEN 
�00�

Jakica Potoènik      Foto: Niko Hochstetter

Želja	potapljačev	iz	DPA	Vivera,	da	bi	se	jim	
ob	plavanju	pridružili	člani	še	katerega	druge-
ga	slovenskega	društva,	se	je	nenačrtovano	
uresničila.	Jubilejnega	40.	plavanja	po	Do-
navi	 v	Neuburgu	se	 je	udeležila	 tudi	ekipa	
PD	Murska	Sobota.
	

PD	Murska	Sobota
Niko	Hochstetter
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Prireditev	 Darovanje	 sarme	
bogu	Neptunu	je	letos	potekala	
četrtič.	Dopoldne	smo	se	zbrali	

v	 prenovljenih	 klubskih	 prostorih	 v	
Kopru	 pod	 gostiščem	 Pristan.	 Kot	
se	spodobi	ob	 tej	priložnosti,	smo	si	
voščili	 zdravo,	 prijazno,	 sproščeno	
leto,	bogato	z	varnimi	in	navdihujočimi	
potopi.	Klubski	fotograf	in	predsednik	
fotografske	sekcije	Dušan	Podgornik	je	
člane	obdaroval	z	žepnim	koledarjem,	
na	katerem	je	na	hrbtni	strani	natisnje-
nih	šest	 fotografij,	ki	so	 jih	prispevali	
člani	njegovega	»krožka«.	Na	fotogra-
fijah	so	jastog	avtorice	Vivijane	Mikolj,	
levja	ribica,	značilna	za	tropska	morja,	
ki	 jo	je	prispeval	kar	sam	oblikovalec	
in	fotograf	Dušan,	murena	in	barakuda	
Borisa	Vuge	ter	pirka	in	gorgonije,	ki	
jih	je	posnel	Nedjan	Kastelic.	
Ob	 enajstih	 je	 v	 jasnem	 sončnem	
vremenu	brez	burje	pred	potapljaškim	

klubom	 Dive	 center	 v	 Piranu	 nastala	
lepa	 gasilska	 fotografija.	 Eden	 od	
potapljačev	je	dal	v	vrečko	štiri	sarme,	
Nedjan	je	na	vrvico	zavezal	šampanjec.	
In	akcija!
V	 vodi	 smo	 se	 zbrali	 v	 krogu	 okrog	
vrečke	 s	 sarmami.	 Potop,	 s	 katerim	
smo	 otvorili	 letošnjo	 sezono,	 je	 bil	
kljub	mrzlemu	morju	in	srednje	dobri	
vidljivosti	 (11°C)	 nekaj	 posebnega.	
Pozimi	 je	 življenje	 v	 tem	 delu	 morja	
mirno.	Večina	rib	se	spusti	v	globino.	
Sopotapljačica	Katja	 je	na	muljasto-
peščenem	dnu	opazila	nekaj	prime-
rkov	 velike	 pokrovače	 (školjka	 sv.	
Jakoba).	Po	rjavih	prečnih	pasovih	na	
belih	 lovkah	 smo	 zlahka	 prepoznali	
morske	vetrnice	vrste	peščena	roža.	
So	rjavosive	barve,	barva	lovk	in	ustne	
plošče	pa	se	spreminja	od	vijoličaste,	
rjave,	bele	s	prečnimi	rjavimi	progami	
do	bele.	Še	posebej	velja	pohvaliti	naš	

Darovanje sarme 
Neptunu

V	petek,	2.	januarja	se	nas	je	zbralo	okoli	20	navdušenih	
članov	PLK-ja.	Odločili	smo	se,	da	rimskemu	bogu	morja	
Neptunu	(grškemu	Pozejdonu)	podarimo	sarmo,	da	nas	
bo	vse	leto	varoval	v	morskih	globinah	pred	nesrečami	
in	nevarnostmi	morskih	tokov,	objestnimi	turisti	in	lastno	
nepremišljenostjo.	

podmladek.	Matej	Benčič	je	bil	šele	
šestič	v	vodi.	Na	kopno	se	 je	vrnil	z	
žarom	v	očeh	 in	hitel	 pripovedovati,	
da	 je	 njegov	 potop	 potekal	 brez	
zapletov.
Na	ploščadi	smo	si	ob	slaščicah,	to-
plem	čaju	in	priložnostnem	šampanjcu	
opomogli	in	si	v	sproščenem	vzdušju	
izmenjali	 informacije.	 Na	 klubskem	
gumenjaku	se	nam	je	pridružil	Matjaž	
Spudič,	 ki	 se	 je	 pripeljal	 iz	 Kopra	
in	 posodil	 čoln	 članom,	 željnim	 na-
daljnjih	pustolovščin.	Mirna,	kot	olje	
gladka	morska	površina,	in	prekrasno	
sončno	 nebo	 brez	 oblakov	 sta	 kar	
vabila	na	testno	vožnjo.
Izkušnja	 je	 bila	 nepozabna.	 Odločili	
smo	se,	da	akcijo	ponovimo	ob	letu	
osorej.	 Nič	 čudnega,	 saj	 se	 vsako	
leto	dogodka	Darovanje	sarme	bogu	
Neptunu	udeleži	več	članov	kluba.	

Gianluca	 Genoni,	 vodja	 apneje	 pri	 Professional	 scuba	
schools	 (PSS)	 in	 lastnik	 12	 svetovnih	 rekordov,	 je	

postavil	nov	mejnik	 v	potapljanju	na	dah.	V	sodelovanju	z	
DAN	Evropa	v	okviru	medicinskih	in	znanstvenih	poizkusov,	
povezanih	s	 fiziološkim	stanjem	 telesa	med	zadrževanjem	
sape,	mu	je	26.	novembra	2008	uspelo	izvesti	statiko	18	
minut	in	2	sekund	s	čistim	kisikom.	Ta	rekord	žal	v	Guines-
sovo	knjigo	rekordov	ne	bo	zabeležen,	saj	ni	bil	izveden	pred	
sodniki.	»Zelo	sem	vesel	rekorda,	saj	sem	ponovno	odkril	
svojo	mentalno	moč,	za	katero	sem	mislil,	da	je	več	nimam.«	
je	povedal	Genoni.

GIANLUCA GENONI REKORDNO ZNAMKO S ČISTIM 
KISIKOM PREMAKNIL PREKO �� MINUT

Tea Štoka      Foto: Boris Vuga
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V	3.500	 kvadratnih	 metrov	 veliki	
Hiši	morja	domuje	več	kot	6.000	
živali.	

V	središču	pozornosti	oddelka	tropskih	
morij	 je	 velik	 akvarij	 z	 morskimi	 psi,	
morsko	 želvo,	 mnogimi	 koralami	 in	
barvitimi	ribami.	
Na	oddelku	 tropskih	sladkih	voda	so	
med	drugim	na	ogled	postavili	zlogla-
sne	piranhe.	
Uredili	so	tudi	oddelek	Sredozemske-
ga	 morja,	 ki	 nudi	 pregled	 raznih	 bitij	
tega	oceana,	od		anemon,	kač,	školjk,	
rakovic,	 morskih	 ježkov	 do	 morskih	
zvezd	in	rib.	
Haus	 des	 Meeres	 pa	 kljub	 svojemu	
imenu	ponuja	še	veliko	več	kot	le	ogled	
morskega	življenja.	Najbolj	so	namreč	

ponosni	 na	 svojo	 Tropsko	 hišo	 (das	
Tropenhaus)	 in	 Krokodilji	 park	 (der	
Krokipark),	kjer	se	obiskovalci	lahko	na	
blizu	srečajo	s	prostoletečimi	tropskimi	
pticami	in	majhnimi	opicami,	ki	skačejo	
prav	tako	prosto	naokoli.
Poseben	 kotiček	 znotraj	 Hiše	 morja	
zavzema	 razstavni	 prostor,	 bogato	
opremljen	 z	 mnogimi	 fotografijami,	
rekviziti	 in	 zgodovinskimi	 podatki,	 ki	
znajo	 biti	 zanimivi	 za	 marsikaterega	
potapljaškega	navdušenca.
Ob	obisku	Dunaja	si	torej	 lahko	vsak	
dan	med	9.00	 in	18.00,	ob	četrtkih	
celo	 do	 21.00,	 v	 tamkajšnjem	 6.	
okraju	privoščite	tudi	eksotiko	v	Haus	
des	Meeres.

Eksotika sredi Dunaja
V	lanskem	predprazničnem	decem-
brskem	 tednu	 sem	 se	 odpravila	 v	
zakladnico	 bogate	 zgodovine,	 kul-
ture	 in	 tradicije,	ki	se	na	eleganten	
način	povezuje	s	sodobnim	utripom	
–	Dunaj.
Že	 prvi	 ponedeljkov	 dopoldanski	
sprehod	po	njegovih	ulicah	je	veliko	
obetal	in	z	vsakim	do	potankosti	dode-
lanim	detajlom	vedno	znova	navdušil.	
Ob	 značilnem	 dunajskem	 mrazu	 je	
bilo	 prav	 posebno	 presenečenje,	
ko	sem	v	avstrijski	prestolnici	odkrila	
tudi	 njeno	 eksotično	 zgodbo	 –	 v	
Hiši	morja	oziroma,	kot	jo	imenujejo	
domačini,	Haus	des	Meeres.

Alenka Farkaš      Foto: Alenka Farkaš

 E K S O T I K A  S R E D I  D U N A J A  -  R E P O R T A Ž A
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Qashqai	 je	urbani	športni	 tere-
nec,	a	zmore	še	več,	kot	oblju-
blja	ta	naziv.	Pravzaprav	je	lažje	

začeti	s	tistim,	česar	ne	zmore,	saj	je	to	
bolj	pičlo	odmerjeno.	Qashqai	se	z	vami	
ne	bo	mogel	potopiti	pod	vodno	gladino	
in	brez	pomoči	kakšnega	plovila	vas	sam	
ne	bo	mogel	odpeljati	na	potapljaško	
pustolovščino	na	Bali.	Sicer	pa	Qashqai	
in	Qashqai	+2	s	svojo	zasnovo	ponujata	
vse,	kar	 si	od	sodobnega	avtomobila	
lahko	želimo.
Qashqai	je	avtomobil	modernih	časov	za	
dinamične	ljudi	z	raznolikimi	aktivnostmi	
in	potrebami.	S	privzdignjeno	karoserijo	
je	sicer	opazen	 in	naredi	dominanten	
vtis,	a	zaradi	svojih	limuzinsko	elegant-
nih	potez	in	kompaktnih	mer	nikakor	ni	
moteče	vsiljiv.	Qashqai	je	videti	športen	
in	poln	energije	tako	v	mirovanju	kot	tudi	
med	vožnjo,	ki	s	preverjenim	Nissanovim	
štirikolesnim	 pogonom	 lahko	 poteka	

kjerkoli.	Z	njim	in	s	katerim	od	zmogljivih	
dizelskih	ali	bencinskih	motorjev	 je	za	
Qashqai	pozimi	in	poleti	veliko	manj	ovir	
kot	za	večino	drugih	avtomobilov.
Znotraj	 je	 Qashqai	 prostornejši	 in	
udobnejši,	kot	bi	morda	 lahko	sklepali	
po	njegovi	zunanjosti.	Voznikov	prostor	
je	 ergonomično	 urejen	 in	 podrejen	
uživanju	v	popolnem	nadzoru	nad	vožnjo.	
Potnike	navdušijo	prostornost	in	udobje	
tako	spredaj	kot	tudi	zadaj	ter	skladna	in	
prefinjena	notranja	oprema	z	neverjetno	
prilagodljivostjo	sedežev	 in	prtljažnega	
prostora.	Za	tiste,	ki	potrebujejo	res	ve-

liko	prostora,	je	od	nedavnega	na	voljo	
novi	Qashqai	+2,	v	katerem	se	po	potrebi	
lahko	pelje	do	sedem	potnikov	ali	pa	do	
celih	1.520	litrov	prtljage.
Qashqai	 navdušuje	 tudi	 z	 dovršeno	
opremo	in	uporabnimi	domislicami,	na	
primer	z	dognano	nizkotlačno	klimatsko	
napravo,	dodatnim	prostorom	v	podu	
prtljažnika	 in	s	praktičnim	prekrivalom	
nad	njim,	z	 velikim	hlajenim	predalom	
spredaj,	za	ljubitelje	pogleda	v	nebo	pa	
s	steklenim	panoramskim	strešnim	ok-
nom.	Slednjega	se	po	želji	lahko	zastre	
s	pomočjo	elektrike.

URBANI ŠPORTNI TERENEC

A V T O M O B I L I Z E M  -  N I S S A N

Za	Nissan	Qashqai	pravijo,	da	v	sebi	
združuje	 odlike	 več	 vrst	 avtomobi-
lov	 in	 s	 tem	 ponuja	 povsem	 novo	
doživljanje	avtomobila,	njegove	upo-
rabnosti	in	uživanja	z	njim	–	kot	vsak	
potop	v	novih	vodah.

Nissan      Foto: Nissan



FEBRUAR 2009 •                         •   ��

A Z I M U T  S P O R T  /  N I S S A N  -  A V T O M O B I L I Z E M

Nissan	Qashqai	ima	varnost	zapisano	z	velikimi	črkami,	saj	
je	bil	prvi	avtomobil,	ki	je	na	preskusih	Euro	NCAP	za	zaščito	
odraslih	potnikov	prejel	vse	možne	točke	in	s	tem	oceno	
pet	zvezdic,	za	varnost	otrok	pa	doslej	še	nepresežene	štiri	
zvezdice.	Ob	vzorni	pasivni	varnosti	je	enako	učinkovito	po-
skrbljeno	tudi	za	aktivno	varnost.	Qashqai	ima	protiblokirni	
zavorni	sistem	ABS,	ki	je	dopolnjen	s	podporo	zaviranja	v	
sili	BAS	in	elektronsko	porazdelitvijo	zavorne	sile	EBD.	Med	
seboj	povezana	in	popolnoma	usklajena	sistema	za	nadzor	
stabilnosti	ESP	in	sistem	štirikolesnega	pogona	Nissan	All	
Mode	4x4	v	vseh	razmerah	zagotavljata	dober	oprijem	koles	
in	učinkovit	prenos	pogonske	moči.
Nissan	 Qashqai	 je	 s	 svojo	 izvirnostjo	 in	 odlikami	 tako	
prepričljiv,	da	je	tovarna	šele	po	dobrem	letu	lahko	ujela	
korak	s	potrebami	trga	in	skrajšala	sprva	izjemne	dobavne	
roke.	Danes	 je	Nissan	Qashqai	 lahko	vaš	že	za	18.750	
evrov,	večji	Qashqai	+2	pa	za	20.750	evrov,	za	povrh	pa	
imata	oba	tudi	brezplačno	5-letno	garancijo.	

Poleg	tega	v	Avtohiši	Koletnik	v	Mariboru	članom	Slovenske	
potapljaške	zveze	zagotavljajo	še	10-odstotni	popust	na	
nadomestne	dele.

Šport z naravo
Zlijte se s svežino alpskih rek, zamahnite v čisti užitek, spoznajte

skrivnosti kraškega sveta, odkrijte svojo podvodno pravljico, 
spoznajte prvine plezanja, spoznajte svet na kolesih, se na snegu
prepustite zimskim radostim - uživajte naravo v vsej njeni lepoti. 
Lastnika podjetja Mikstri, d. o. o, ki sta v slovenskem okolju uveljavila blagovno

znamko Azimutsport, sta Doroteja in Samo Leštan. Do nedavnega sta se 
ukvarjala predvsem s športom in turizmom, storitvenimi dejavnostmi, orga-
nizirala različne tečaje za šolske in predšolske otroke s tega področja, sedaj 
pa sta se odločila, da strankam ponudita vse na enem mestu - tudi opremo za
njihov izbrani šport - plavanje, potapljanje, pohodništvo, alpinizem, turna smuka.
Trgovino Azimutsport tako po novem najdemo na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju, v
stavbi nasproti avtobusne postaje. Trgovinska dejavnost Azimutsporta sicer 
ostaja sekundarna, primarne so še vedno storitvene dejavnosti, izpostavila pa
sta potapljanje. Zakonca Leštan sta si namreč zastavila cilj, da na Gorenjskem
naredita potapljaški center, v kratkem pričakujeta, da bosta v trgovinske pros-
tore dobila tudi kompresor (z zrakom in nitroksom) in kmalu začela z izvajanjem
potapljaške šole po šoli PADI. Samo Leštan je namreč inštruktor potapljanja po
šoli PADI, obenem pa tudi eden redkih mednarodnih vodnikov z licenco 
v Sloveniji za soteskanje CIC, ki ga želita v nadaljnjem razvoju Azimutsporta 
približati ljudem po ekološkem pristopu - ne toliko kot masoven, sploh pa 
ne adrenalinski šport. Slovenci imamo ene najlepših sotesk v evropskem in 
svetovnem merilu, specifičen ekosistem, ki ga te soteske premorejo, je sploh
posebnost, česar marsikdo sploh ne ve.

Ekipa Azimutsporta vam tako pomaga 
pri dejavnem doživljanju narave v njeni 
prvinski lepoti in nedotakljivosti. 
Njihovo vodilo je zagotavljanje varnosti
udeležencev, zato športne dejavnosti 
izvajajo v manjših skupinah (sedem
oseb) in uporabijo kakovostno varnostno
opremo. Vse dejavnosti pri njih 
vodi strokovno usposobljeno osebje 
z mednarodnimi licencami.

www.azimut-sport.si,  GSM: + 386 (0)40 463 606, + 386 (0)40 463 607
Fax.: + 386 (0)4 2566 290, e-pošta: info@azimut-sport.si

AVTOMOBILIZEM

V	tej	številki	Potapljača	pričenjamo	z	novo	rubriko	Avto-
mobilizem.	 Predstavljali	 bomo	 nove	 in	 že	uveljavljene	
avtomobile	s	posebnim	poudarkom	na	specifičnih	po-
trebah	potapljačev,	kot	so	prostornost,	uporabnost,	tudi	
izven	urejenih	poti,		ekonomičnost	in	podobno.
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Potapljači,	 vedno	povezani	z	vodo,	 tudi	
slovesnosti	 ob	 35-letnici	 kluba	 nismo	
mogli	 proslaviti	 drugače,	 kot	 v	 tesni	
povezanosti	z	njo.	Vožnja	s	splavom	po	
dolenjski	lepotici,	zasanjani	reki	Krki,	nas	
je	le	nekaj	centimetrov	ločevala	od	‘’home	
reef-a’’	vsakega	dolenjskega	potapljača.	
Seveda	pa	so	bili	med	nami	poleg	članov	
Kluba	za	podvodne	aktivnosti	Novo	me-
sto	 tudi	predstavniki	 sponzorjev	kluba,	
predstavnik	Mestne	Občine	Novo	mesto,	
predstavnik	Slovenske	potapljaške	zveze	
in,	kar	nas	je	še	posebej	veselilo,	nekaj	
ustanoviteljev	kluba	in	bivših	predsednikov	
od	katerih	smo	pravzaprav	izvedeli,	kako	
se	je	vse	skupaj	začelo.

POGLED V  ZAČETKE
Igor	Vidmar,	dolgoletni	član	Kluba	za	po-
dvodne	aktivnosti	Novo	mesto	ter	novinar	
lokalnega	časopisa	je	poskušal	v	intervjuju	
s	‘’Čarlijem’’,	enem	od	ustanoviteljev	klu-
ba,	izvedeti	čim	več	o	samih	začetkih.
Prvi	 stik	 s	 podvodnim	 svetom	 so	 do-
lenjskim	 navdušencem	 podvodnega	
sveta	omogočili	člani	DRM	iz	Ljubljane,	s	
katerimi	so	se	Dolenjci	po	naključju	srečali	
na	morju.	Zadeva	jih	je	tako	navdušila,	da	
pot	nazaj	ni	več	obstajala.	Želja	in	volja	je	
bila	dovolj	močna,	da	je	sprožila	začetni	
mehanizem,	ki	brez	prestanka	 teče	kot	
švicarska	ura	že	35	LET.	Število	članov	z	
uspešno	opravljenim	 izpitom	športnega	
potapljača	 se	 je	 naglo	 povečevalo,	
glavni	 problem	 pa	 je	 bila	 potapljaška	
oprema.	V	tistih	časih	je	bila	potapljaška	

oprema	pravi	dragulj	in	kako	
kupiti	 tako	 opremo	 je	 bilo	
eno	 izmed	glavnih	 vprašanj	
v	klubu.	Edina	svetla	zvezda	
je	sijala	v	proračunu	občine	
Novo	mesto,	namenjenega	
športu.	Odprti	olimpijski	ba-
zen	v	Dolenjskih	Toplicah	ter	
pokrita	 bazena	 na	 osnovni	
šoli	Grm	v	Novem	mestu	ter	
na	Otočcu	sta	nudila	idealne	
možnosti	 za	 razvijanje	 tek-
movalnega	športa.	Ravno	v	
tistem	času	se	je,	predvsem	
v	obmorskih	krajih	pa	tudi	v	
večjih	krajih	na	celini,		naglo	
širilo	plavanje	s	plavutmi	 in	
hitrostno	potapljanje	 in	 tako	
se	 je	 začelo	 tudi	 v	 Novem	
mestu.	Prvo	ekipo	je	Klub	za	podvodne	
aktivnosti	Novo	mesto	imel	že	kmalu	po	
ustanovitvi	kluba.	Novomeščani	so	delali	
resno	in	rezultati	so	govorili	temu	v	prid.	
Novomeščani	so	osvojili	preko	100	na-
slovov	 jugoslovanskih	državnih	prvakov,	
ekipno	državno	prvenstvo	 v	 letu	1979	
in	1980,	več	ekipnih	naslovov	državnih	
prvakov	v	moštveni	konkurenci,	številne	
naslove	republiških	prvakov	in	dobre	uvr-
stitve	na	mednarodnih	tekmovanj.
Toni	Strniša,	Daniel	Vohar,	Suzana	Zevnik	
in	 Igor	Vidmar	so	v	 letih	1978	 in	1988	
popolnoma	prevladovali	v	tem	športu	in	so	
imeli	v	svojih	rokah	tudi	vse	jugoslovanske	
rekorde,	 a	 ne	 istočasno.	 Poleg	 Mete	
Novak	iz	Krškega	so	trije	nastopili	tudi	na	
evropskih	in	svetovnih	prvenstvih.	
Prav	 iz	 vrst	 plavalcev	 so	 iz	 leta	 v	 leto	
prihajali	 tudi	najboljši	potapljači,	 veliko	
pa	 je	bilo	zanimanja	za	potapljanje	 tudi	
med	 mlajšimi.	 Tako	 so	 v	 klubu	 vsako	
leto	 izobrazili	 in	 pridobili	 okoli	 dvajset	
novih	potapljačev.	Denar	se	je	v	klubski	
blagajni	nabiral	 zaradi	dobrih	 rezultatov	
v	tekmovalnih	športih,	 iz	članarine	ter	 iz	
potapljaških	tečajev	ter	tudi	iz	podvodnih	
del	 na	 črpališču	 industrijske	 vode	 za	
tovarno	zdravil	Krka	ter	z	deli	pri	gradnji	
mostov,	 vodovodov	 in	 kanalizacij.	 	 To	
je	omogočalo	nakup	potapljaške	opre-
me,	ki	je	še	zdaleč	ni	bilo	dovolj	za	vse	
potapljače,	da	pa	bi	si	jo	kdo	takrat	omislil	
sam,	 je	bila	 večinoma	pregrešna	želja.	
Tako	so	se	začeli	potapljaški	tabori.	Igor	

Vidmar	se	spominja	kako	so	se	z	vlakom	
peljali	do	morja,	opremo	pa	so	jim	dosta-
vili	s	tovornjakom,	še	zdaleč	ni	bilo	tako	
preprosto	kot	sedaj.	Oprema	je	bila	v	času	
taborov	polno	izkoriščena,	saj	je	isti	kos	
opreme	uporabljalo	več	potapljačev.
Sčasoma	je	tekmovalni	šport	tonil	v	poza-
bo	in	za	klub	se	je	začelo	novo	obdobje.

ZAČETEK PRVIH SLOVENSKIH 
EKOLOŠKIH AKCIJ
Ugotovitev,	 da	 se	 dolenjska	 lepotica	
reka	Krka	vse	preveč	zanemarja	in	da	
mnogim	neosveščenim	občanom	služi	
kot	 smetišče,	 je	 spodbudila	 takratno	
vodstvo	 kluba,	 da	 je	 potrebno	 nekaj	
storiti	na	tem	področju.	Tako	se	je	poro-
dila	ideja	o	ekološki	akciji	KRKA	IZVIR-
IZLIV.	Akcija	je	že	prvo	leto	naletela	na	
dober	odziv	tako	v	javnosti	kot	tudi	med	
ostalimi	klubi	iz	vse	Slovenije.	Mediji	so	
akcijo	naredili	še	bolj	odmevno,	spon-
zorji	in	pokrovitelji	pa	so	vse	do	danes	
omogočili,	 da	 smo	 jo	 izpeljali	 vsako	
leto.	Akcija	dosega	tudi	osnovni	namen	
-	osveščanje	lokalnega	prebivalstva.	To	
se	vidi	v	tem,	da	se	nam	vsako	leto	pri	
čiščenju	pridruži	lokalno	prebivalstvo	in	
da	v	reki	Krki	ni	novih	večjih	odpadkov.	
Na	svoje	ekološke	akcije	smo	nadvse	
ponosni,	saj	smo	prvi	potapljaški	klub	
v	 Sloveniji,	 ki	 je	 organiziral	 podvodno	
ekološko	akcijo.	Našemu	zgledu	so	s	
podobnimi	 akcijami	 po	 vsej	 	 Sloveniji	
sledili	ostali	potapljaški	klubi.	

�� LET Kluba za podvodne 
aktivnosti Novo mesto

Začelo	se	verjetno	ni	prav	nič	drugače	
kot	 v	 drugih	 klubih.	 Obstajati	 mora	
peščica	ljubiteljev	morja,	ki	jih	vleče	
tudi	v	podmorski	svet,	roditi	se	mora	
ideja	o	ustanovitvi	kluba,	kjer	bi	lahko	
svoje	gnezdo	našli	tudi	ostali	sorodni	
ljubitelji	morja	in	s	podpisom	ustano-
vitvene	listine	se	pričnejo	šteti	dnevi,	
leta,	desetletja	in	to	štetje	se	je	konec	
lanskega	 leta	za	Klub	za	podvodne	
aktivnosti	 Novo	 mesto	 pripeljalo	
mimo	postaje	35	LET.	

Aleš Blatnik      Foto: arhiv KPA Novo Mesto
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Kratek	opis	nezgode	oz.	vzroka,	da	je	prišlo	do	nezgode:

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

Slovenska potapljaška zveza vam bo v 
sodelovanju z Davorinom Zupancem in po-
djetjem SCUBATOM 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	pridemo	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	mora-

li	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.

Odvrzite uteži, če ste v nevarnosti
S	podpisom	poročila	se	strinjate,	da	se	vaši	osebni	podatki	uporabijo	zgolj	v	interne	namene	
Komiteja	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«.

POROČILO O POTAPLJAŠKI NEZGODI

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	…………..				

POD VODO KMALU PO NOVEM LETU.
Več	kot	desetletje	pa	v	Klubu	za	podvodne	
aktivnosti	 Novo	 mesto	 prirejamo	 tudi	 že	
tradicionalno	 otvoritev	 potapljaške	 sezone	
s	potopom	v	reko	Krko,	ki	poteka	tudi	pod	
okriljem	Slovenske	potapljaške	zveze.	Vsako	
leto,	 drugo	 soboto	 v	 mesecu	 januarju	 se	
vabilu	na	otvoritev	odzove	veliko	potapljačev	
iz	potapljaških	klubov	 iz	vse	Slovenije.	Tudi	
letošnje	 leto	 je	bilo	 tako.	Na	mrzel	sobotni	
dan,	zjutraj	je	bila	temperatura	okoli	-12,	se	
nas	je	zbralo	več	kot	osemdeset	iz	vse	Slove-
nije,	okoli	trideset	pa	se	nas	je	potopilo	tudi	v	
kake	4	stopinje	hladno	Krko.	Tako	kot	tudi	na	
vseh	prireditvah	v	zgodovini	Kluba,	smo	tudi	
tokrat	vsem	udeležencem	pokazali	dolenjsko	
gostoljubnost	in	če	je	bil	do	sedaj	kdo	lačen	
ali	žejen,	to	ni	naša	krivda.

POGLED V PRIHODNOST
Vsa	leta	se	je	klub	trudil	za	čim	bolj	bogato	
klubsko	življenje,	s	stalnim	izobraževanjem	pa	
pripomogel,	da	v	vsej	zgodovini	kluba	nismo	
imeli	potapljaške	nesreče	med	svojimi	člani.	
Dva	inštruktorja	potapljanja	v	klubu	skrbiva,	
da	 ni	 izobraževanje	 skoncentrirano	 le	 na	

pridobivanje	potapljaških	katego-
rij,	ampak	je	še	kako	pomembno	
obnavljanje	in	stalno	nadgrajevanje	
znanja	o	potapljanju.	Tudi	v	bodoče	
upamo,	da	bo	tako.	Za	prihodnje	
namerava	Klub	za	podvodne	akti-
vnosti	Novo	mesto	ohraniti	 svojo	
zarisano	 pot.	 Trenutna	 gospo-
darska	kriza	v	kateri	se	 je	znašel	

svet,	bo	zagotovo	vplivala	tudi	na	
športne	klube,	odvisne	predvsem	
od	sponzorjev	in	donatorjev,	zato	
je	še	kako	pomembno,	da	želja	po	
potapljanju	ter	raziskovanju	podvo-
dnega	 sveta	 ter	 moč	 klubskega	
duha	preplavi	vse	ostalo.
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Jezero	 pri	 kraju	 Cornino	 leži	 ob	
vznožju	planotaste	gore	Monte	Prat,	
na	 skrajnem	 jugovzhodnem	 robu	

Karnijskih	Alp.	Južno	se	odpira	furlanska	
nižina	in	pogled	že	z	manjših	vzpetin	seže	
vse	do	morja.	Do	vzhodneje	ležečih	Julijcev	
se	oziramo	preko	široke	prodnate	ravnine,	
prostrane	struge	 reke	Tagliamento	 (Til-
ment).	Majhno,	vsega	140	m	dolgo	jezerce	
daje	 ime	širšemu	območju	 skoraj	500	
hektarjev	 velikega	naravnega	 rezervata.	
Ta	je	bil	ustanovljen	leta	1996	z	namenom	
ohranitve	tega	občutljivega	ekosistema	na	
stičišču	podnebij.	Od	tedaj	je	potapljanje	v	
jezeru	prepovedano	brez	posebnih	soglasij	
in	dovoljenj	ustreznih	oblasti.
V	času	zadnje	ledene	dobe	je	celotno	doli-
no	prekrival	obsežen	ledenik.	Pred	približno	
10.000	leti	so	s	krčenjem	ledenika	številne	
kamnite	gmote	ob	 robu	doline	 izgubile	
ledeno	podporo	in	zrušile	so	se	v	dolino.	
Tako	so	nastala	tudi	prostrana	melišča	na	
pobočju	gore	Monte	Prat,	v	katerih	se	je	
izoblikovala	kotanja	kakih	deset	metrov	pod	
nivojem	voda	reke	Tilment.	Tako	nastalo	
kotanjo	po	principu	arteškega	vodnjaka	
skozi	prepustne	plasti	nekdanjega	plazu	
polni	predvsem	podtalnica	z	ravnine	okoli	
krajev	Osoppo	in	Gemona	(Humin).	Dotok	
padavinskih	voda	z	bližnjih	vzpetin	je	zane-
marljiv.	Jezero	nima	niti	površinskih	pritokov	
niti	odtokov.	Pretok	vode	pod	gladino	pa	je	
vendarle	tolikšen,	da	se	v	jezeru	vzdržuje	
prav	posebna	prosojnost	in	skozi	vse	leto	
enaka	temperatura	med	9	in	11	°C.	Zaradi	
hidrografskih	in	geoloških	razmer	je	jezero	

izrazito	oligotrofno,	kar	
pomeni,	 da	 vsebuje	
zelo	 malo	 hranljivih	
snovi.	 Jezersko	 dno	
je	prekrito	s	približno	
30	cm	debelim	slojem	
zelenih	alg	 rodu	Cha-
ra.	 Skozi	 prosojnost	
vodnega	stolpca	 tudi	
do	 največje	 globine	
jezera,	 približno	 9	
metrov,	prodira	dovolj	
svetlobe	za	 fotosinte-
zo.	Skalovje	prekrivajo	
kolonije	modrozelenih	
alg	 rodu	Cyanophyta,	
ki	se	jim	pridružujejo	številne	enocelične	
alge	rodu	Diatomea.	Višje	razvitih	rastlin	v	
jezeru	ni.	V	vodi	raztopljeni	minerali	ji	dajejo	
svojstveno	kobaltno	modro	barvo,	ki	 se	
preliva	v	smaragdno	zelene	odtenke	zaradi	
odseva	svetlobe	od	 tepiha	alg	na	dnu.	
Živalstvo	v	jezeru	je	razmeroma	skromno.	
Med	kamenjem	in	algami	najdejo	bivališča	
številni	raki	vrste	primorski	koščak	(Austro-
potamobius	pallipes).	Ribja	populacija	 je	
sestavljena	iz	umetno	naseljenih	krapovcev	
in	nekaj	posameznih	primerkov	postrvi.	V	
poletnem	času	jezersko	obrežje	služi	tudi	
za	 razvojne	 stopnje	 nekaterih	 dvoživk,	
predvsem	številnih	močeradov	(Salaman-
dra	salamandra)	 in	zelenih	krastač	(Bufo	
viridis).	Pogosteje	 je	opažena	 tudi	kača	
kobranka	(Natrix	tessellata).	Vodne	ptice	
so	le	redki	prehodni	gostje,	saj	bi	tu	zago-
tovo	zelo	kmalu	stradale.

Spokojno	 tišino	ob	 idiličnem	modroze-
lenem	 jezercu	pogosto	prekine	sikajoče	
oglašanje	beloglavega	jastreba	(Gyps	ful-
vus).	Od	ustanovitve	naravnega	rezervata	
so	uspeli	ponovno	naseliti	nekaj	kolonij	v	
teh	krajih	sicer	že	izginule	ptice.	V	zadnjih	
dveh	 letih	 so	opazili	 pogostejše	obiske	
drugih	 jastrebov,	ki	 redno	priletijo	 tudi	 iz	
Slovencem	bolj	poznanega	rezervata	pri	
kraju	Beli	na	Cresu.	Med	našim	obiskom	
smo	 lahko	 opazovali	 elegantno	 krožno	
jadranje	približno	petnajstih	odraslih	ptic	
tako	nizko	nad	nami,	da	smo	s	prostim	
očesom	razločili	njihove	bele	glave	in	se	
lahko	čudili	 impozantnosti	dvoinpolmetr-
skega	razpona	kril.	
Fur lanski 	 potapl jači 	 so	 letos	 že	
petintridesetič	pripravili	božično	prazno-
vanje	na	 jezeru.	V	prvih	 letih	so	božično	
zgodbo	 uprizarjali	 na	 dnu	 in	 tako	 so	

Pogosto	si	ogledujemo	po-
dvodne	fotografije,	na	katerih	
se	potapljači,	ribe,	predmeti	
zdijo	kot	bi	lebdeli	v	praznem	
prostoru,	brez	vode.	Seveda	
ne	 gre	 za	 nikakršen	 novi	
trik	 podvodnih	 fotografov	
ali	 računalniške	 obdelave	
posnetka,	 le	 voda	 je	 tako	
bistra,	kot	je	v	Sloveniji	žal	ne	
moremo	biti	navajeni. POD VODO Z ANGELOM

(Lago di Cornino)
Dejan	Mavrič      Foto: Dejan	Mavrič
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dogajanju	 lahko	sledili	 le	potapljači.	Od	
takratnih	jaslic	sta	pod	skalo	ostala	Marija	
z	detetom	in	Jožef.	Na	večji	skali	nad	njimi	
pa	je	postavljen	angel	z	iztegnjeno	roko.	
Od	razglasitve	zaščitenega	parka	narave	
so	obiski	pod	vodo	omejeni	le	na	pripra-
vljalno	ekipo,	same	jaslice	in	prireditev	pa	
so	postavljene	na	 vodni	gladini.	Figure	
jaslic	so	pripravljene	na	zasidranih	plovcih	
in	so	osvetljene	z	električno	razsvetljavo.	
Posebno	 vzdušje	 svetega	 večera	 ob	
strmem	vznožju	Monte	Prat	sooblikujejo	
stotine	 obiskovalcev,	 ki	 s	 svečami	 in	
baklami	 osvetljujejo	 jezersko	 obrežje,	
medtem	ko	mešani	pevski	zbor	»Tomat«	
iz	Spilimberga	poje	sveto	mašo.	Približno	
dvajset	sodelujočih	potapljačev	vodi	figure	
proti	 zvezdi.	Nazadnje	 iz	 vode	dvignejo	
še	novorojenega	Jezusa	 in	ga	položijo	v	

jasli	pod	zvezdo.	Splet	okolja,	zvokov	 in	
svetlobe	daje	obredu	popolnoma	nove	
dimenzije.
Prvi	 potop	 v	 jezero	ostane	 v	 spominu.	
Po	prevoženi	poti,	 pozdravih	prijateljev	
in	obveznem	kapučinu	se	znajdemo	na	
parkirišču.	Med	oblačenjem	 in	pripravo	
opreme	sproščeni	klepet	zamre	oziroma	
se	pretvori	 v	skromne	 in	puste	 tehnične	
napotke	o	položaju	posameznih	objektov,	
kotu	sončnih	žarkov	in	podobno.	Skok	v	
jezero.	Seveda	strese,	saj	 sem	v	mokri	
obleki.	Pogled	pod	gladino	me	prepriča,	da	
me	vendarle	ne	bo	prav	kmalu	zazeblo.	Vse	
je	tako,	kot	pišejo	in	pripovedujejo.	Videti	
je	preko	sredine	 jezera	 in	pravi	občutek	
razdalje	dobiš	šele,	ko	tja	plavaš.	Na	dnu	
nad	kotanjo	rahlo	migotanje	hladne	vode,	
tukaj	in	tako	torej	doteka	voda.	Po	tepihu	
alg	se	sprehajajo	raki,	jezno	dvigajo	klešče	
v	bran,	ko	jim	približaš	objektiv.	Previdno	
se	 premikam,	 da	 ne	 bi	 dvigal	 usedlin,	
čeprav	 jih	 je	bistveno	
manj	kot	v	kateremkoli	
do	 sedaj	 obiskanem	
jezeru.	Pogled	navzgor	
in	skozi	mirno	gladino	
se	 vidi	 modro	 nebo	
ter	 jasni	obrisi	dreves	
na	obrežju.	Angelske	
silhuete	 na	 kobaltno	
modrem	 ozadju	 ni	
mogoče	zgrešiti.	Opol-
danski	 sončni	 žarki	
padajo	 poševno,	 čez	
dobro	uro	se	bo	sonce	
že	 skrilo	 za	pobočje.	
Pritiskam	 sprožilec,	

spreminjam	nastavitve	 fotoaparata,	 po-
novno	prožim.	Prsti	opominjajo	s	svojo	
okornostjo.	Zebe	in	treba	bo	ven,	čeprav	
se	 mi	 zdi,	 da	 še	 nisem	 ujel	 pravega	
trenutka	 in	 postavitve	 motiva.	 Skušam	
izsiliti	še	nekaj	posnetkov,	a	kmalu	tudi	
baterije	 začnejo	 pešati.	 Le	 kdaj	 se	 bo	
spet	možno	vrniti?
Zunaj	 čaka	 prijazno	 zimsko	 sonce,	 ki	
nas	 vendar	 toliko	 ogreje,	 da	 rutinsko	
opravimo	preoblačenje	in	pospravljanje	
opreme.	 Sam	 pri	 sebi	 sem	 premleval,	
kaj	bi	storil	drugače,	bolje,	kaj	bi	…	Če	
bi	le	bilo	možno	ponavljati	potope	v	tem	
jezeru.	Topel	čaj	in	panetone	spremljata	
klepet	o	posnetkih,	jaslicah,	fotografski	
opremi	in	še	marsičem,	dokler	se	vendar-
le	ne	dotaknemo	tistega	vprašanja.	Ja,	
takoj	po	novem	letu	bo	možno	še	enkrat	
obiskati	jezero.

L A G O  D I  C O R N I N O  -  R E P O R T A Ž A 

POVABILO NA ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO V 
PROSTEM POTAPLJANJU

ŠD	H2O	Team	Maribor	organizira	pod	okriljem	SPZ-ja	ODPRTO DRŽAVNO PRVENSTVO 
V PROSTEM POTAPLJANJU,	ki	bo	7.	in	8.	marca	v	Kopališču	Pristan	v	Mariboru.	Najboljši	
slovenski	 tekmovalci	 in	 tekmovalke	se	bodo	pomerili	za	naslove	državnih	prvakov	v	statiki,	
dinamiki	s	plavutmi	in	brez	plavuti.	
Prijave:	jure@h2oteam.com,	dodatne	informacije	na	http://www.mad09.h2oteam.com.	
Tekmovalci	ne	pozabite	pravočasno	opraviti	zdravniške	preglede	in	si	pridobiti	športne	licence.	
Morebitna	vprašanja	glede	slednjih	postopkov	pošljite	na	apnea@spz.si.

Vljudno	vabljeni	v	čim	večjem	številu,	predvsem	navijači,	pridite	vzpodbujat	naše	tekmovalce!
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S P Z  /  R E K L A M N I  O G L A S

RAČUNALNIK SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

CENA ZA ČLANE SPZ 
336,00 EUR!

CENA ZA ČLANE SPZ 
516,00 EUR!

Suunto Vyper AIR in Suunto Cobra 3 QR sta raèunalnika, ki jih je 
za svoje izbrala SPZ
Samo èlanom SPZ je sedaj na voljo posebna izdaja omejene serije 
raèunalnika Suunto Vyper AIR
in Suunto Cobra 3 QR, po izjemno ugodni ceni.
Tehnièni podatki na www.suunto.com

Suunto Vyper AIR
(raèunalnik stane v 
redni prodaji 461,48 EUR)

Suunto Cobra 3 QR 
(raèunalnik stane v 
redni prodaji 726,01 EUR)

Raèunalnika Suunto Vyper AIR
in Suunto Cobra 3 lahko naroèite  na e-mail naslov info@spz.si
Kolièina raèunalnikov je omejena.
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Knjiga 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.

 P O D  G L A D I N O  M E D I T E R A N A  -  I Z O B R A Ž E V A N J E

256 Živali v Sredozemskem morju

Cratena peregrina (Gmelin, 1791)
= Hervia costai 

oranžni obročkar
Polži zaškrgarji 
(Gastropoda, Nudibranchia, Facelinidae)

Opis: Oranžni obročkar je goli polž, ki ima na glavi tri 
pare izrastkov. Rinofori so gladki, na zgornji polovici 
oranžni. Na glavi sta dve značilni oranžni lisi. Hrbtni 
izrastki so dolgi, na vsaki strani razporejeni v sedem 
do deset skupin. Telo živali je mlečno belo, vendar se 
skozi vidi rumeno rjavo do rdeče črevo. Izrastki so 
oranžni, proti vrhu pa postajajo vse bolj vijoličasti in 
se lahko končajo z opalescentno modrikastimi koni-
cami. Zraste do 3 cm.

Območje naselitve: Je najpogostejši sredozemski en-
demit, ki naseljuje fitalni pas trdnega obalnega dna. 
Včasih v velikem številu lazi po trdoživnjaških koloni-
jah, s katerimi se verjetno hrani.

  
10–50 m

Trapania maculata Haefelfinger, 1960

oranžnolisi kljukec
Polži zaškrgarji 
(Gastropoda, Nudibranchia, Goniodorididae)

Opis: Oranžnolisi kljukec je razmeroma majhna vrsta 
z velikimi oranžnimi lisami na opalescentno beli pod-
lagi. Rinofori so lamelasti, ob škržni rozeti sta dva zna-
 čilna kljukasta izrastka. Zraste do 1,5 cm.

Območje naselitve: Živi v infralitoralnem pasu. Pogo-
sto lazi po spužvah iz rodu Cacospongia, s katerimi se 
verjetno hrani.

Sorodne vrste: V Sredozemskem morju živijo še tri so-
rodne vrste, ki so ravno tako majhne. Najpogostejši 
je sredozemski endemit (a) črtasti kljukec (T. lineata). 
Ima prozorno telo, ki ga prepredajo nežne bele črte. 
Vršički izrastkov in rinoforov so oranžni ali rumeni. 
Živi v koralinski biocenozi, kjer lazi po spužvah, na ka-
terih se hrani z drobnimi nevretenčarji (Entoprocta), 
ki so podobni mahovnjakom.

  
5–30 m

a

05-06 nevretencarji mehkuzci.ind256   256 1/22/2008   11:44:41 AM
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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

NORIK SUB d.o.o.
Celovška 25, 1000 Ljubljana
tel. : 01/ 43 40 753
10% popusta pri gotovinskem nakupu blaga

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 

SPLETNA POTAPLJAŠKA TRGOVINA HE-US
www.potapljaska-trgovina.si
10 % popusta pri nakupu blaga preko spleta

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.

NORIK SUB d.o.o.
Celovška 25, 1000 Ljubljana
tel. : 01/ 43 40 753
10% popusta pri gotovinskem nakupu blaga

BELINDA SPORT TRGOVINA
Mlinska 1 (nova avtobusna postaja)
2000 Maribor
tel.: 02/252 54 40, 041 601 919, 041 601 515
Popusti za člane SPZ

Euromark d.o.o.
Vodopivčeva ul. 1, 6000 Koper
tel.: 05/639 84 49
10% popusta pri nakupu podvodnih svetilk FA&MI
in kompenzatorjev plovnost “WING” AUDAXPRO

AQUAS d.o.o.
Streliška 29b, 1000 Ljubljana
tel.: 01/425 44 13, e-mail:
10% popusta pri gotovinskem plačilu pot.
opreme in opreme za podvodni ribolov

Sandi Line
Pobreška 19 a, Koper
10 % popusta pri nakupu potapljaških
oblek in ostale opreme

DUEM
proizvodnja in trženje d.o.o., Medvode
Verje 9a, tel. 01/362 12 28
10% popusta pri gotovinskem plačilu blaga

Lojze Zadnikar s.p.
Črna vas 86, 1108 Ljubljana
Brezplačen pregled opreme
in 10% popusta na storitve

Kemična čistilnica in pralnica Grah
Zadružna 1, Černelavci, 9000 M. Sobota
tel.: 02/522 13 22
10% popusta na storitve

Odvetnik Jurij Gros
Baragov trg 1, Trebnje
10% popusta na pravne storitve

Renault Avto Koletnik
Ul. Kraljeviča Marka 15, 2000 Maribor
tel.: 02/234 05 52
10% popusta pri nakupu rezervnih delov

NATIONAL CAR RENTAL, AVANTCAR d. o. o
Topniška 8, 1000 Ljubljana
tel.: 01 588 44 51
e-mail: national@avantcar.si, www.avantcar.si
10% popusta pri najemu vozil v Sloveniji

Božanovič M. Sobota d.o.o.
Klavniška 9, 9000 M. Sobota
tel.: 02/530 30 80, e-mail: bozanovic@siol.net
10% popusta pri gotovinskem nakupu blaga

Tiskarna aiP Praprotnik
tel. 02/534 15 00,
www.tiskarna-aip.si
15% popusta na storitve za člane SPZ ob plačilu z gotovino.

Kovinoplastika Pavlinjek in Roto d.o.o.
Temlinova 4, 9000 M. Sobota
tel.: 02/527 19 03, www.roto.si
10% popusta pri nakupu kajakov in kanujev

ZOO Market
Lendavska 14a, 9000 M. Sobota, tel.: 02/522 17 64
Mercator, Plese 1, tel. 02/53 00 858
10% popusta pri gotovinskem nakupu živali

Pohorec d.o.o.
Pirnatova ulica 54, 2341 Limbuš
tel.: 02/61 31 306, e-mail: pohorec.iztok@slon.net
10% popusta na storitve

POTAPLJAŠKI CENTER NAUTILUS, Betina-Murter, Hrvaška
www.diving-adria.com - www.big-game-adria.com
e-mail: nautilus@siol.com
10% popusta na storitve potapljanja

TURISTIČNA AGENCIJA GTC TRAVEL d.o.o.
Slovenska cesta 12, 1000 Ljubljana
tel.: 01/241 67 40, fax: 01/241 64 46, e-mail: gtc@gtctravel.si
www.gtctravel.si

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

uveljavite ob predložitvi članske izkaznice SPZ.

Potencialne sponzorje vabimo, da nam namero sporočijo po telefonu 02 5304 270 ali na naslov spz@spz.si.

KLUB SPONZORJEV SPZ
T R I G L A V    d . d .

S C U B A T O M    d . o . o .
N O R I K  S U B    d . o . o .
E U R O M A R K  d . o . o .

G U M A R   d. n. o.

30

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

S P O N Z O R J I
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