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N A P O V E D N I K

DATUM:		 30.5.2009		
Čistilna akcija 
Bled
Dobimo	se	30.	maja	od	9.ure	dalje	v	
Grajskem	kopališču	na	Bledu.Vablje-
ni	 potapljači	 in	 njihovi	 spremljevalci	
.Prijavite	se	vsi	do	26.05,ne	bo	vam	
žal.
ORGANIZATOR: DPD	BLED
KONTAKT:       Borut	Novak-mroz
	 											040	143	446
	 											divermroz@yahoo.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 Mavrič                                  Revijo sofinancira Fundacija za šport RS   

DATUM:		 23.5.2009		
EKO akcija KRK
Največja	eko	acija	na	Jadranu
ORGANIZATOR: SPZ	in	HRS
KONTAKT: Matej	Setina		041	918063
	 					matej.setina@radioekspres.si

DATUM:		 13.6.2009	
DAN POTAPLJAČEV 
SLOVENIJE 
+
ČISTILNA AKCIJA 
KOLPE	

ORGANIZATOR: Krota	Sub	in	SPZ	
KONTAKT:  Vlado	Ban
	 	 041-685-166
	 	 ban@krotasub.com

DATUM:		 23.5.2009		
POTOP V DRAVO
MARIBOR
ORGANIZATOR:	PD	Maribor
KONTAKT: Iztok	Pohorec	041-761-290
	 					pohorec.iztok@slon.net	
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U V O D N I K 

Drage kolegice, spoštovani kolegi! 

Na področju usposabljanja 
potapljačev se je v zadnjih 
letih pojavilo veliko novih šol 
in ponudnikov potapljaških 
tečajev. Na trgu se borijo 
za tržni delež, pri čemer 
pa mnogi konkurenčnosti 
ne dojemajo tako, da bi 
tečajnikom za plačano 
tečajnino zagotovili čim 
več znanja, temveč da si 
zagotovijo čim večji profit, 

ne glede na to, kako kakovostno usposobijo tečajnike. 
Pri potapljanju je takšna politika ne le kratkoročna, 
ampak tudi življenjsko nevarna. Najhujše pa je, da 
imajo ponudniki potapljaških tečajev po nerazumno 
nizkih cenah prav zaradi cenovne dostopnosti tudi 
relativno veliko tečajnikov.
Prav zaradi tega je bilo na letošnji Skupščini Slo-
venske potapljaške zveze, ki je konec marca bila 
v Solkanu pri Novi Gorici, med drugimi sprejeto 
tudi priporočilo o najnižji ceni potapljaških tečajev 
za začetne kategorije. Za marsikoga že dolgo 
pričakovana odločitev, ki je vsaj kot nepisano pravilo 
že veljala med društvi. S tem Zveza noče posegati v 
avtonomijo društev ali predpisovati kakršnih koli ce-
nikov (nenazadnje gre za priporočilo o najnižji ceni), 
ampak predvsem sledi osnovnemu cilju - skrbi za 
varno potapljanje. Namen priporočila je potapljaški 
javnosti sporočiti, da se na tečajih, ki v normalnih 
pogojih stanejo manj kot 200 EUR, najverjetneje 
tečajniki ne bodo naučili vsega, kar bi se morali. 
Izjeme, kot so količinski ali študentski popusti in 
podobno, so seveda izvzete.
Priporočilo naj bodočim potapljačem pomaga pri 
izbiri, naj jih opozori, da se tečaji med seboj lahko 
zelo razlikujejo, zato cena ne sme biti prvo in edino 
merilo, saj je od čim boljše usposobljenosti nena-
zadnje odvisna prav njihova varnost pod vodo. Na 
priporočilo pa naj se sklicujejo tudi tisti, ki želijo tudi v 
prihodnje tečaje izvajati korektno, da jim ne bo treba 
nižati kriterijev in obsega tečajev.

dr. Mitja Slavinec
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Naročilnica za revijo Potapljač

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

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

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

na e-mail: potapljac@spz.si

Ime in priimek

Kraj in datum Podpis

Naslov

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

Zgodovinski	potapljaški	dogodek	
se	 je	 zgodil	 14.03.2009	 ob	
11.	uri	v	Novi	Gorici	z	zborom	

prodajalcev,	 kupcev	 in	 »firbcev«.	
Pod	 okriljem	 SPZ-ja	 sta	 »bolšjak«	
organizirala	 potapljaška	 kluba	 DPD	
Soča	Nova	Gorica	in	Sirena	Sub	Nova	
Gorica.	 Za	 vse	 potapljače,	 lačne	 in	
žejne,	je	bilo	dobro	poskrbljeno	že	ob	
samem	 začetku	 sejma.	 Organizatorji	
so	ponujali	brezplačno	hrano	in	pijačo	
(čaj,	 kuhano	 vino,	 kavo,	 krofe,	 …).	
Obiskovalci	 sejma	 smo	 lahko	 brskali	
med	vsem,	kar	je	bilo	postavljeno	na	
ogled	 in	 za	 prodajo.	 Cene	 na	 posa-
meznih	kosih	potapljaške	opreme	so	
bile	 s	 strani	 prodajalcev	 v	 glavnem	
napisane,	vendar	se	je	v	stilu	pravega	
bolšjaka	dalo	postavljene	cene	»zgliha-
ti«.	Da	ne	bi	kupec	rabljene	potapljaške	
opreme	»kupil	mačka	v	žaklju«,	sta	za	

sedaj	že	tradicionalnega,	mednarod-
nega	 natečaja	 v	 podvodni	 fotografiji	
in	 filmu	 Vodan.	 S	 svojo	 neverjetno	
voljo	in	energijo	je	uspel	v	Novi	Gori-
ci	večkrat	zbrati	svetovno	podvodno	
fotografsko	 elito.	 Kot	 inštruktor	 je	 v	
svet	tišine	popeljal	množico	ljubiteljev	
potapljanja.	S	posluhom	za	sočloveka	
je	postal	tudi	prvi	slovenski	inštruktor,	
ki	 je	 omogočil	 potapljanje	 ljudem	 s	
posebnimi	potrebami.	Zadnja	 leta	 je	
sodil	v	sam	vrh	slovenskih	podvodnih	
fotografov.	Za	svoja	fotografska	dela	
je	dobil	številne	pohvale,	diplome	in	
priznanja.	
Na	željo	potapljačev	so	organizatorji	
sejma	ponudili	tudi	organiziran	potop	
v	mrzlo	in	čisto	reko	Sočo	(PAS	-	Po-
dvodni	atlas	Slovenije,	lokacija	št.	1).	
A	žal	se	na	prijavno	 listo	za	potop	v	
Sočo	ni	vpisal	nihče,	kljub	atraktivni	
potapljaški	 lokaciji	 (potop	 naj	 bi	 bil	
pod	Solkanskima	mostovoma).	Mnogi	
potapljači	 ne	 vedo,	 da	 je	 Solkanski	
most	 na	 Bohinjski	 progi	 najdaljši	
železniški	 most	 na	 svetu	 z	 lokom	 iz	
oblikovanega	 kamna.	 Glavni	 lok	 je	
dolg	kar	85	metrov,	celoten	most	pa	
219,70	 metra.	 Lokacija	 št.	 1	 »pod	
Solkanskima	mostovoma«	 je	predla-

Prvi bolšji sejem rablje-
ne potapljaške opreme

Končno	smo	ga	dočakali!	Za	nami	je	
prvi	bolšji	sejem	rabljene	potapljaške	
opreme	 v	 Novi	 Gorici.	 Verjetno	 se	
marsikdo	 sprašuje,	 kaj	 bolšji	 trg	
rabljene	 potapljaške	 opreme	 sploh	
pomeni?	 Vsak	 bolšji	 trg	 je	 trg,	 kjer	
se	 prodajajo	 po	 nizki	 ceni	 vse	 že	
uporabljene	stvari,	vendar	še	vedno	
opravljajo	svojo	funkcijo.	Bolšji	trg	je	
namenjen	vsem,	ki	bi	radi	zamenjali	
ali	prodali	odvečno	potapljaško	opre-
mo,	in	vsem,	ki	potapljaško	opremo	
šele	kupujejo	ali	dopolnjujejo.

kontrolo	izpravnosti	opreme	poskrbela	
licencirana	 inštruktorja	 Slovenske	
potapljaške	 zveze.	 Na	 potapljaških	
stojnicah	se	je	dalo	videti	in	kupiti	prav	
vse.	 Prodajalci	 so	 ponujali	 osnovno	
ABC	 potapljaško	 opremo	 (plavuti,	
maske	 in	dihalke),	pasove	z	utežmi,	
mokre	neoprenske	obleke,	kapuce,	
rokavice,	 škornje,	 nogavice,	 …	 Od	
Scuba	 opreme	 so	 se	 na	 »štantih«	
znašle	 jeklenke	 različnih	 litraž,	 bilo	
je	kar	nekaj	tipov	regulatorjev	-	prve	
in	 druge	 stopnje.	 Manjkali	 niso	 niti	
kompenzatorji	 plovnosti,	 potapljaški	
računalniki,	 manometri,	 kompasi,	
globinomeri,	 akumulatorske	 sveti-
lke,	 signalne	 boje,	 noži,	 …	 skratka	
dalo	 se	 je	 kupiti	 vse,	 kar	 moderen	
potapljač	 nujno	 potrebuje	 za	 varno	
potapljanje	 in	 bivanje	 pod	 vodo.	
Kupiti	 je	bilo	možno	 tudi	polsuhe	 in	
suhe	 potapljaške	 obleke	 ter	 moške	
»podobleke«.	Tako	sem	si	kar	dve	topli	
»podobleki«	imel	možnost	kupiti	tudi	
sam.	Kupil	sem	ju	od	hčerke	in	žene	
prezgodaj	umrlega	Smiljana Zavrta-
nika,	ki	se	je	s	svojimi	prepoznavnimi	
deli	prav	gotovo	vpisal	med	nesmrtne	
potapljaške	 legende	 v	Sloveniji.	Naj	
vas	 ob	 tej	 priliki	 spomnim:	 Smiljan	
Zavrtanik	je	jeseni	leta	1992	v	Piranu	s	
klubom	DPD	Soča	pod	okriljem	SPZ-
ja	organiziral	prvo	državno	prvenstvo	
Slovenije	 v	 podvodni	 fotografiji.	 Z	
društvom	Vodan	(ustanovil	ga	je	leta	
1996)	je	postal	tudi	uspešen	organi-
zator	pomembnega	in	razpoznavnega,	

Marko Osojnik      Foto: Marko Osojnik

D O G O D K I  -  S E J E M
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gana	tudi	za	vpis	v	Slovensko	potapljaško	transverzalo.	
Pri	tej	lokaciji	je	priporočljivo	osnovno	znanje	potapljanja	
v	toku	in	proti	toku,	od	dodatne	opreme	pa	morate	vzeti	
s	seboj	še	svetilko	in	kompas.	Potop	je	lahko	dolg	(lahko	
traja	tudi	več	kot	eno	uro),	zato	so	zaradi	mraza	primernejši	
toplejši	letni	časi.	Vendar	pa	je	vidljivost	v	Soči	najboljša	
pozimi.
Vse	se	enkrat	zgodi	prvič,	prvič	 je	 tudi	najtežje.	Led	 je	
prebit,	od	tu	naprej	bo	verjetno	vse	lažje.	Poteza	organi-
zatorjev	prvega	potapljaškega	sejma	je	pohvale	vredna,	še	
posebno	danes,	v	kriznih	časih.	Dogodek	je	bil	namenjen	
vsem	 tistim,	 ki	 ljubijo	 potapljanje,	 a	 žal	 nimajo	 dovolj	
finančnih	sredstev	za	vstop	v	ta	prelep	in	v	zadnjem	času	
zelo	 popularen	 šport.	 Verjamem,	 da	 bo	 drugo	 leto	 na	
potapljaških	stojnicah	še	več	rabljene	potapljaške	opreme,	
ki	še	ni	izgubila	svoje	uporabne	vrednosti.	

S E J E M  -  D O G O D K I

NOVI DIVING KAYAK	so	v	podjetju	ROTO	razvili	letošnjo	pomlad.
Kajak	je	SIT	ON	TOP,	to	pomeni,	da	je	plovilo	nepotopljivo.
Veslač	oz.	potapljač	sedi	na	samem	čolnu.	
Kajak	zagotavlja	autonomnost	potapljača,	
saj	lahko	privesla	na	pozicijo	potopa,	
kjer	vrže	malo	sidro.
Kajak	je	v	ZDA	in	drugod	po	Evropi	zelo	priljubljen	pri	potapljačih	na	
dah	in	ribičih.
Kajak	se	lahko	izdela	tudi	v	rdeči	barvi	z	črno	črto,	kar	spominja	na	
potapljaško	sestavo.

DIVING KAJAK - KAJAK ZA POTAPLJAČE

Več	informacij	na	www.roto.si
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Redna	letna	skupščina	Slovenske	potapljaške	zveze	je	
že	 tradicionalno	 bila	 sklicana	 zadnjo	 soboto	 v	 marcu,	
letos	 v	 organizaciji	 PK	 Mehurček	 v	 Solkanu.	 Takoj	 na	
začetku	 velja	 »Mehurčkom«	 izreči	 vse	 čestitke	 za	 res	
odlično	organizacijo	pri	izbiri	lokacije,	restavracije	Primu-
la	s	čudovitim	pogledom	na	Sočo	in	znameniti	solkanski	
most,	 za	 vzorno	 administracijo	 in	 tehnično	 opremlje-
nost,	kar	je	zagotovilo	tekoče	potekanje	skupščine,	in	
številne	spremljevalne	aktivnosti.	Skupščino	je	prijetno	
popestril	zgodovinsko	in	šaljivo	obarvan	kulturni	program	
na	 začetku,	 kot	 tudi	 zanimiva	 ekskurzija	 po	 zaključku	
skupščine.	Organizatorji	si	res	zaslužijo	iskrene	čestitke	
in	zahvalo	za	vložen	trud.
Skupščina	sicer	ni	bila	volilna,	ker	pa	je	bil	Vladimir Ban,	
dosedanji	član	predsedstva	SPZ,	izvoljen	za	načelnika	
Podvodne	reševalne	službe	Slovenije,	ki	je	član	predse-
dstva	SPZ	po	funkciji,	je	bil	za	novega	člana	predsedstva	
SPZ	izvoljen	Marko Hlebec.	Marko	je	že	dolga	leta	deja-
ven	na	različnih	področjih	potapljanja	 in	tudi	v	organih	
SPZ.	Dosedanjemu	načelniku	PRS	Juretu Grosu	pa	je	
na	skupščini	bila	izrečena	zahvala	za	dosedanje	vodenje	
podvodnih	reševalcev.
Na	skupščini	so	delegati	pregledali	opravljeno	delo	in	si	
zastavili	cilje	za	v	prihodnje.	Dejavnost	SPZ	bo	še	naprej	
ostala	zvesta	svojemu	sloganu	»Za varno potapljanje«,	
kar	bo	Zveza	udejanjala	predvsem	preko	izobraževanja,	
preventivne	dejavnosti	in	z	zagotavljanjem	učinkovitega	
servisa	svojim	članicam	 in	članom,	 ter	s	potapljaškimi	
dejavnostmi	nasploh.
Pomemben	cilj	še	naprej	ostaja	vključevanje	čim	širšega	
kroga	potapljačev	ne	glede	na	šolo,	po	kateri	so	se	uspo-
sobili.	Za	dosego	tega	sta	predvideni	tudi	dve	materialni	
stimulaciji,	saj	bo	5 % zbranih članarin	namenjeno	za	
delovanje matičnega društva,	dodatnih	5 % članarin	
od	 članov	 posamezne	 šole	 pa	 se	 nakaže	 komisiji te 
šole pri SPZ.	Posamezne	šole	se	še	dodatno	stimulira	
z	možnostjo	brezplačnih	objav	v	reviji	Potapljač.
Veliko	število	različnih	izvajalcev	potapljaških	tečajev	po	
različnih	standardih	in	potapljaških	doktrinah	je	pripeljalo	
do	določene	nepreglednosti	 in	 tudi	 različne	kakovosti	
tečajev.	Prav	slednje	je	zaskrbljujoče,	saj	nekateri	svoje	
konkurenčne	prednosti	 iščejo	s	spuščanjem	nivojev	in	
dumpinškimi	cenami,	zato	je	Skupščina	sprejela	sklep	
o	priporočeni najnižji ceni začetnega potapljaškega 
tečaja,	ki	znaša	200 EUR.	Pri	tečajih,	ki	se	izvajajo	po	
nižjih	cenah,	 je	 v	normalnih	okoliščinah	namreč	 težko	
zagotoviti	predviden	obseg	in	nivo.
Predsednik	SPZ	se	je	v	svojem	poročilu	še	enkrat	zahvalil	
podvodnim	reševalcem	za	zelo	dobro	izvedeno	reševanje	
na	HE	Blanca	 in	 jim	čestital	za	Medaljo za hrabrost,	
s	katero	je	predsednik	Republike	Slovenije	dr. Danilo 
Türk	odlikoval	Podvodno	reševalno	službo	Slovenije.	V	

nadaljevanju	je	opozoril	na	prenovo	revije	Potapljač,	tako	
po	oblikovni	kot	tudi	vsebinski	plati.	Izpostavil	je	akcijo	
»Potapljač pod vodo«,	s	katero	voznike	plovil	opozarjajo	
na	potapljaške	boje	in	oznake,	ki	označujejo	potapljače	
pod	vodo.	Z	akcijo	SPZ	nadaljuje	tudi	letos.	
V	Zrečah	je	v	času	mednarodnega	simpozija	bila	SPZ	že	
drugič	pobudnica	in	sklicateljica	sestanka	predsednikov	
potapljaških	zvez,	ki	delujejo	na	območju	nekdanje	Ju-
goslovanske	potapljaške	zveze.	Prisotni	so	ocenili,	da	
so	 tovrstni	 stiki	 zelo	koristni	 in	pomembni,	 tako	glede	
izmenjave	mnenj	in	izkušenj	kakor	tudi	zaradi	usklajenega	
in	uspešnejšega	nastopa	v	mednarodnih	organizacijah,	
kot	npr.	CMAS	in	podobno.
Pomemben	 je	 tudi	 neposredni	 servis,	 ki	 ga	Zveza	 za-
gotavlja	svojim	članicam	in	članom,	eden	izmed	teh	so	
ekskluzivni	popusti tudi do 30 %	pri	nakupu	potapljaške	
opreme.
Zaradi	dodatnih	stimulacij	društvom	 in	šolam	v	skupni	
višini	10	%	in	že	3	leta	nespremenjene	višine	članarine	
SPZ	je	bilo	ob	sprejemanju	finančnega	plana	tudi	dogo-
vorjeno,	da	se	članarina	SPZ	poveča	za	3	EUR.
Po	 razpravi	 in	 nekaterih	 tehničnih	 napotkih	 glede	 po-
slovanja	društev	s	SPZ	so	ob	koncu	najuspešnejšim	že	
tradicionalno	podelili	Plakete	in	priznanja	SPZ.	Letošnja	
novost	so	posebne	nagrade	najaktivnejšim	inštruktorjem,	
društvom	z	največ	člani	in	»Gazelam«.

Skuščina SPZ
dr. Mitja Slavinec      Foto: Boris Vuga

S P Z  -  S K U P Š Č I N A  2 0 0 9
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Ob	 že	 tradicionalnih	 plaketah	 SPZ	
in	 nazivih	 najboljših	 športnikov	 je	
Slovenska	 potapljaška	 zveza	 le-
tos	 tudi	 prvič	 podelila	 posebna	
priznanja	 svojim	 najbolj	 aktivnim	
društvom	in	inštruktorjem.	Priznanje	
NAJAKTIVNEJŠI	INŠTRUKTOR	prej-
mejo	 inštruktorji	 z	 največ	 tečajniki,	
društva	z	največjim	porastom	članstva	
prejmejo	 naziv	 GAZELA	 ZA	 LETO	
2008,	 najštevilčnejša	 društva	 pa	
naziv	NEJVEČJE	DRUŠTVO.	V	letu	
2008	so	to	bili:

Plakete in nagrade
Gazela za leto 2008:
1.	mesto:	Nova	Sub	Kamnik
2.	mesto:	DPD	Trbovlje
3.	mesto:	Norik	Sub	Piran

Največje društvo v letu 2008:
1.	mesto:	DRM	Ljubljana,	97	članov
2.	 mesto:	 PD	 Murska	 Sobota,	 71	

članov
2.	mesto:	PD	Euro	Diver,	71	članov

Najboljši športnik SPZ:
•	 Jure Daić,	 H2O	 Team	 Maribor,	

za	 osvojitev	 naslova	 državnega	
prvaka	 v	 dinamiki	 brez	 plavuti	 in	
skupno

Najboljša športnica SPZ:
•	 Irena Čok,	 DRM	 Ljubljana,	 za	

osvojitev	naslova	državne	prvakinje	
v	podvodni	fotografiji	in	druge	me-
dnarodne	dosežke

Naziv	najboljše	športne	ekipe	SPZ
letos	ni	bil	podeljen.

Najaktivnejši inštruktor 2008:
1.	mesto:	 Iztok POHOREC,	PD	Ma-

ribor	(67)
2.	 mesto:	 Davorin ZUPANC,	 DRM	

Ljubljana	(53)
3.	 mesto:	 Jure DOLINAR,	 PD	 Euro	

Diver	(49)

Pohvala SPZ:
•	 Marko ŠAJNOVIČ,	 GA-PO-RA,	

za	 dolgoletno	 aktivno	 delo	 na	
področju	 podvodne	 reševalne	
dejavnosti

•	 Miha STEINBACHER,	PLK	Koper,	
za	 konstruktivno	 sodelovanje	 z	
organi	 SPZ	 in	 dolgoletno	 aktivno	
delo	ter	uspešno	vodenje	društva

•	 Matej ŠETINA,	 Krota	 Sub,	 za	
dolgoletno	aktivno	delo

Bronasta plaketa SPZ:
•	 PD Vivera	za	15-letno	aktivnost	in	

vsakoletno	organiziranje	množične	
ekološke	akcije	ob	Dnevu	zemlje

•	 Mojca Studen,	 DPD	 Bled,	 za	
dolgoletne	nadpovprečne	športne	
dosežke

•	 Janez Brilly,	 DPD	 Kranj,	 za	 dol-
goletno	 nadpovprečno	 aktivnost	
na	 področju	 podvodne	 reševalne	
dejavnosti

Srebrna plaketa SPZ:
•	 DPD Kranj	za	35-letno	neprekinje-

no	aktivno	delovanje

Naziv	častni	član	SPZ	in	Zlata	plaketa	
SPZ	letos	nista	bila	podeljena.

dr. Mitja Slavinec      Foto: Boris Vuga
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Simpozij	 je	 skozi	 leta	 gostil	
izjemne	osebnosti	na	področju	
potapljanja	 in	 hiperbarične	

medicine	 in	 počasi	 ter	 vztrajno	 širil	
svoje	poslanstvo	skozi	regijo.	
Na	 simpozi j 	 so	 začel i 	 pr ihajat i	
potapljači,	inštruktorji	in	ostali	zalju-
bljenci	v	morje	 iz	vseh	delov	nekoč	
skupne	 države	 ter	 vztrajno	 rušili	
meje,	ki	so	ostale	samo	še	v	neka-
terih	glavah.	Z	enako	vnemo	so	tudi	
potapljači	 s	 posebnimi	 potrebami	
rušili	meje	na	svojem	področju.	
Vsako	 leto	 se	 na	 simpoziju	 pred-
stavljajo	novosti	 iz	programov	 IAHD	
Adriatica	 in	 novosti	 na	 področju	
potapljanja	v	vseh	treh	osnovnih	kate-
gorijah	-	Apnei,	SCUBI	in	tehničnem	
potapljanju.	 Letošnji	 simpozij	 je	
dokončno	izgubil	nalepko	»Posebne	
potrebe«	 in	dosegel	cilj	popolnoma	
izbrisati	 mejo	 med	 rekreativnimi	
potapljači	z	omejitvami	in	tistimi	brez	
njih.

Spremljevalne	 prire-
ditve	 7.	 mednarod-
nega	simpozija	so	se	
pričele	že	v	petek,	13.	februarja.	
V	Hotelu	Dravinja	v	Slovenskih	Konji-
cah	se	 je	ob	17.	uri	 začela	okrogla	
miza	 o	 dekompresijski	 praksi,	 ki	
jo	 je	 povezoval	 dr.	 Petar	 Deno-
ble.	 Poslušalci,	 ki	 so	 bili	 predv-
sem	 zdravniki,	 doktorji	 znanosti	 in	
inštruktorji	 potapljanja,	 so	 spozna-
li	 najnovejše	 rezultate	 raziskav	 s	
področja	hiperbarične	 in	pomorske	
medicine	 ter	 algoritme	 dekompre-
sijskih	 tablic	 v	 ozadjih	 računalnikov	
različnih	proizvajalcev.
Otvoritev	1.	mednarodnega	festivala	
podvodnega	filma	in	videa	»Sprehodi	
pod	morjem«,	ki	sta	ga	organizirala	
Plavalni	 klub	 Slovenske	 Konjice	 in	
Občina	Slovenske	Konjice,	je	ob	19.	
uri	slavnostno	najavil	župan	Občine	
Slovenske	Konjice,	Miran	Gorinšek.	
Marjan	Richter,	starosta	podvodnega	
filma	 in	 snemalec	prvega	barvnega	
podvodnega	filma	v	 jadranski	regiji,	
nas	 je	 s	 projekcijo	 slik	 popeljal	 na	
sprehod	 v	 zgodovino	 podvodnega	
filma.	 Prisotne	 sta	 pozdravila	 tudi	
direktor	 beograjskega	 filmskega	

festivala,	 Milorad	 Đuknič,	 in	 vodja	
programskega	 sveta	 1.	 mednarod-
nega	 festivala	 podvodnega	 filma	 in	
videa,	Peter	Lombar.
Sledila	je	premiera	filma	IAHD	Adria-
tica	The	Choice	of	SCI	Divers:	Wreck	
Elhawi	Star,	Sigrid	and	Lina.	Gre	za	
petnajst	minutni	dokumentarni	film	o	
potapljačih	s	poškodbo	hrbtenjače,	
ki	so	se	jeseni	2008	»sprehajali«	na	
treh	 potopljenih	 ladjah	 v	 severnem	
Jadranu.			
Osrednji	del	petkovega	večera	je	bil	
namenjen	retrospektivi	najboljših	fil-
mov,	prikazanih	na	12.	beograjskem	
mednarodnem	festivalu	podvodnega	
filma.	 Na	 »sprehodu	 pod	 morjem«	
smo	 spoznali,	 kje	 se	 skrivajo	 goli	
morski	 polži	 in	 kako	 se	 hranijo,	
kako	 kr voločna	 je	 morena	 med	
hranjenjem,	kaj	se	skriva	v	potopljeni	
podmornici	in	kako	se	lahko	ljubkuješ	
z	morskimi	psi.	
V	soboto	se	je	program	7.	mednaro-
dnega	simpozija	»Diving	AST	2009«	
začel	v	družbi	Belgijca	Patricka	Mu-
simuja,	prvega	zemljana,	ki	se	je	na	
vdih	potopil	preko	200	metrov.	Sklop	

7.  mednarodni  s impozi j 
»Div ing AST 2009« 

Pred	dobrimi	šestimi	 leti	 je	v	organizaciji	Plavalnega	
kluba	iz	Slovenskih	Konjic	malo	več	kot	petindvajset	
navdušencev	 na	 prvem	 mednarodnem	 simpoziju	
prvič	 spregovorilo	 o	 možnosti	 potapljanja	 za	 ljudi	 s	
posebnimi	potrebami.	Edina	»mednarodna«	gosta	sta	
bila	Fraser	Bathgate	iz	Velike	Britanije	in	dr.	Stracimir	
Gošović	s	Hrvaške.

Alenka Fidler      Foto: Miha Matavž
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apneje	sta	nadaljevala	znanstvenika	
dr.	 Željko	 Dujič	 (University	 of	 Split	
School	of	Medicine,	CRO),	in	dr.	Ar-
nie	Sieber	(CNR	-	Institute	of	Clinical	
Physiology	Pisa,	ITA).	
Letos	 mineva	 petdeset	 let	 od	 usta-
novitve	C.M.A.S.-a,	zato	smo	medse	
povabili	tudi	generalnega	sekretarja	
te	 organizacije,	 Pierra	 Dernierja.	
S	 pomočjo	 filma	 Elhawi Star, Si-
grid & Lina – The Choice of SCI 
Divers	 v	 režiji	 Petra	 Lombarja	 smo	
obiskovalcem	predstavili	edino	temo,	
povezano	 s	 potapljači	 s	 poškodbo	
hrbtenjače.	V	sklopu	o	SCUBI	smo	
gostili	še	Marina	Brzca,	dr.	Smiljana	
Gluščevića	(Archaeological	Museum	
Zadar,	 CRO),	 in	 Andreja	 Natlačna.	
Sklop	predavanj	o	SCUBI	je	zaključil	
starosta	 hiperbarične	 in	 pomorske	
medicine	 dr.	 Stracimir	 Gošović	 s	
temo	 o	 potencialni	 ekološki	 kata-
strofi,	ki	bi	lahko	jadransko	morje	za	
mnogo	let	zaprla	za	ves	turizem.	Pre-
dstavil	je	tudi	novo	knjigo	–	“Priručnik	
za	komercjalna	 i	mornarička	dubin-
ska	 ronjenja”,	ki	 je	nastajala	dolgih	
dvajset	let.
Tretji	sklop	o	tehničnem	potapljanju,	
ki	 je	bil	 letos	najmočnejši,	saj	se	 je	

nanj	navezovala	tudi	petkova	okrogla	
miza,	je	otvoril	vrhunski	strokovnjak	
iz	 ameriške	 mornarice	 dr.	 Wayne	
Gerth	 (NEDU	 -	 Navy	 Experimental	
Diving	 Unit),	 nadaljevala	 pa	 ga	 je	
kopica	 uglednih	 znanstvenikov	 in	
potapljačev:	 dr.	 Petar	 Denoble	 (Di-
vers	Alert	Network,	USA),	dr.	Marko	
Ljubković	(University	of	Split	School	
of	 Medicine,	 CRO),	 Toni	 Leskelä	
(Suunto),	Gianni	Garofalo	in	Giovanni	
Distefano	 (Mares),	 dr.	 Arnie	 Sieber	
(Poseidon).																										

Obsežen	 program	 se	 je	 za	 najbolj	
vztrajne	zaključil	ob	20.30	uri	z	dru-
gim	delom	1.	mednarodnega	festivala	
podvodnega	filma	in	videa	»Sprehodi	
pod	morjem«.	
Tudi	 letos	 je	 simpozij	 »Diving	 AST«	
bil	 pravi	 potapljaški	 praznik,	 ki	 ga	
je	 poleg	 eminentnih	 predavateljev	
odlikovalo	predvsem	druženje	vseh,	
ki	 imajo	 radi	 vodo	 in	 se	 v	 njene	
globine	podajajo	v	apnei,	s	SCUBA	
enoto,	kot	tehnični	potapljači	ali	zgolj	
kot	gledalci.	

Dravske elektrarne 
Maribor

Pokrovitelj 
koMisije 

za rekreacijo
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Povsem	 drugače	 je	 bilo	 16.	 februarja	 2009.	
S	piranskega	obzidja,	kjer	se	ponuja	čudovit	
razgled	na	skoraj	cel	tamkajšnji	zaliv,	sem	hotel	

na	lastne	oči	preveriti,	ali	so	ga	nedolgo	tega,	kot	mi	
je	poročal	Tilen	Genov	iz	društva	Morigenos,	res	videli	
pri	Fiesi.	In	res!	Kit	se	je	pojavil	za	nekaj	sekund	pred	
piranskim	 valobranom.	 Poleg	 ribiških	 barčic,	 blizu	
skupine	kajakašev,	povsem	blizu	obale.	Najprej	se	
je	pojavil	iz	vode	dolg	trup,	zatem	majhna	srpasta	hr-
btna	plavut,	ki	je	nato	prav	tako	hitro	izginila.	Ko	sem	
poklical	oskrbnika	piranskega	akvarija	Valterja	Žižo,	
ga	 je	 ta	opazil	šele	čez	nekaj	časa.	Kar	ne	moreš	
verjeti,	da	se	vsaj	deset	metrov	velik	kit	navzlic	veliki	
množici	kajakašev	in	ribičev,	ki	niti	ne	slutijo	bližine	
orjaškega	gosta,	neopazno	pojavlja	na	površini.	V	
naslednjih	dneh	in	tednih	sem	kita	grbavca	opazoval	
povsem	 od	 blizu	 v	 veliko	 primerih.	 Kljub	 številnim	
dokumentarcem,	ki	sem	jih	videl,	in	člankom,	ki	sem	
jih	prebral,	 je	opazovati	 kita	grbavca	 (Megaptera 
novaeangliae)	 pred	 domačim	 pragom	 res	 nena-
vaden	dogodek,	ob	katerem	mi	zmanjka	besed.	Še	
bolj	nenavadno	je	bilo	opazovati	izjemno	radovednost	
in	malodane	igrivost	velikega	orjaka,	ko	sta	ga	pod	
vodo	s	podvodno	kamero	posnela	moja	sodelavca.	
V	Tržaškem	zalivu	se	je	pojavljal	še	skoraj	do	konca	
meseca,	jaz	pa	sem	ga	zadnjič	videl	8.	marca.	Tedaj	
sva	 s	 sodelavcem,	ko	sva	ga	opazovala	 kar	nekaj	
časa	s	strehe	Morske	biološke	postaje,	preveč	časa	
oklevala,	preden	sva	se	odpravila	do	čolna	in	odplula	
k	njemu.	Ko	sva	ga	ugledala,	se	je	sonce	že	utapljalo	
v	morju,	kita	pa	sva	videla	le	v	obrisu.	Tudi	v	temi	sva	

dr.	Lovrenc	Lipej      Foto: Borut	Mavrič

nenavaDni obisk v 
naŠeM MorjU

Pravijo,	 da	 srečanja	 s	 prvim	 kitom	 nikoli	 ne	
pozabiš.	Bo	že	držalo,	toda	moje	prvo	srečanje	
s	kitom	ni	bilo	prav	nič	simpatično.	Tistega	10.	
marca	2003	sva	s	Tihomirjem	Makovcem	navsez-
godaj,	ko	sva	prišla	v	službo,	opazila	veliko	gmoto	
v	morju	pred	Morsko	biološko	postajo.	Od	blizu	
se	je	izkazalo,	da	gre	za	napihnjeno	truplo	mla-
dega	brazdastega	kita	(Balaenoptera	physalus),	
ki	so	ga	tedaj	sicer	maloštevilni	ribiči	opazovali	na	
novega	leta	dan.	Napihnjen	kadaver,	prepreden	
s	številnimi	črvastimi	zajedalci,	ki	so	se	kasneje	
izkazali	za	parazitske	ceponožce	iz	rodu	Penella,	
zagotovo	 ni	 ustvaril	 simpatičnega	 prizora.	 No,	
zgodbo	o	usodi	tistega	kita	oziroma	njegovega	
okostja	gotovo	pozna	vsak	potapljač,	čeprav	le	
malokdo	ve,	kje	danes	to	okostje	leži.	

vedela,	da	 je	blizu	naju,	saj	 je	nase	vedno	znova	opozorjal	z	
značilnim	zvokom.	
Sicer	ga	je	na	valentinovo	podvodni	ribič	Damir	Komadina	že	imel	
priložnost	opazovati	pod	vodo.	Velika	gmota	velikih	sardel	(Sardi-
nella aurita),	ki	se	je	zgnetla	v	orjaško	kroglo,	in	temna	silhueta	
plenilca	sta	ga	spominjali	na	že	videne	prizore	v	dokumentarcih.	
Po	dolgih	belih	prsnih	plavutih	 je	 kita	 tudi	določil	 za	grbavca.	
Resnici	na	ljubo	so	me	o	pojavljanju	velikega	kita	prvič	obvestili	
že	9.	februarja,	ko	naj	bi	ga	bil	opazil	nek	ribič	pri	Kopru.	Toda	
z	leti	postane	človek	previden.	Tako	so	mene	in	moje	sodelavce	
iz	Morske	biološke	postaje	NIB	obveščali,	da	so	našli	zloglasno	
kavlerpo	(Caulerpa taxiifolia)	ali	opazovali	medvedjico.	Seveda	
se	je	v	prvem	primeru	izkazalo,	da	gre	za	povsem	domačo	vrsto	
zelene	 alge,	 v	 drugem	 pa	 za	 sicer	 redko	 vrsto	 želve	 usnjače	
(Dermochelys coriacea).	Je	pa	res,	da	smo	pred	dobrim	letom	
v	 znanstveni	 literaturi	 poročali	 o	 povsem	 nenavadnem	 pojavu	
tujerodne	vrste	ribe	Terapon theraps,	ki	je	bila	prvič	opažena	v	
Sredozemlju	prav	v	Piranu.	Zato	je	bilo	presenečenje	o	grbavcu	
v	slovenskem	morju	toliko	večje	in	lepše.

Kaj počne kit grbavec v slovenskem morju? 
Njegovi	 vrstniki	 iz	 severnoatlantske	 populacije	 se	 pozimi	
zadržujejo	v	tropskih	vodah	zahodne	Indije,	kjer	se	parijo.	Sicer	
pa	je	kit	grbavec	kozmopolit;	to	pomeni,	da	ga	najdemo	bolj	
ali	manj	v	vseh	morjih	sveta,	le	Sredozemsko	morje	je	izjema.	
Morda	 pa	 tudi	 to	 ne	 drži	 več.	 V	 zadnjih	 petindvajsetih	 letih	
obstaja	 namreč	 kar	 13	 zapisov	 o	 pojavljanju	 kita	 grbavca	 v	
Sredozemskem	morju,	še	eden	pa	je	znan	iz	19.	stoletja.	Več	
kot	polovica	vseh	podatkov	je	znanih	po	letu	2000!
Velika	 večina	 kitov	 grbavcev,	 ki	 so	 zašli	 v	 Sredozemlje,	 je	
bilo	mladostnih	primerkov,	torej	živali,	ki	še	niso	bile	spolno	
zrele.	Pojavljanje	kita	grbavca	v	slovenskem	morju	je	torej	15. 
zapis za Sredozemsko morje	in	šele	drugi	zapis	te	vrste	v	
Jadranskem	morju.	Prvič	so	ga	opazili	4.	avgusta	2002	blizu	
italijanskega	mesta	Senigallia.	
Kit	 grbavec	 se	 je	 še	 v	 prejšnjem	 stoletju	 soočal	 s	 hudimi	
posledicami	 trdovratnega	 kitolova	 in	 prišel	 povsem	 na	 rob	
izumrtja.	Na	svetu	naj	bi	danes	živelo	nekaj	več kot 60.000 
grbavcev.	Mnogi	strokovnjaki	menijo,	da	 je	 ta	številka	zelo	
podcenjena	in	da	je	grbavcev	znatno	več.	Sodeč	po	ažuriranih	
rdečih	seznamih	Mednarodne	zveze	za	naravo	(IUCN)	je	trend	
rasti	populacije	pri	tej	vrsti	pozitiven,	kar	je	zelo	razveseljivo.	

B I O L O G I J A  -  N E N A V A D N I  O B I S K 
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Zato	 je	 morda	 smiselno	 pričakovati,	
da	se	bo	v	prihodnosti	kit	grbavec	še	
pogosteje	pojavljal	v	Sredozemlju.	

Kam spada?
Kit	grbavec	spada	v	skupino vosatih 
kitov,	 ki	 imajo	 namesto	 zob	 v	 ustih	
vosi.	Te	jim	pomagajo	pri	precejanju	
večjih	planktonskih	rakcev,	s	katerimi	
se	običajno	vosati	kiti	hranijo.	Za	se-
vernoatlantsko	 populacijo	 grbavcev	
pa	je	značilno,	da	se	hranijo tudi z 
jatnimi ribami	kot	so	sardele,	sledi,	
inčuni	in	druge	ribe.	Februarja	in	mar-
ca	so	se	v	slovenskem	morju	pojavljale	
sočasno	z	grbavcem	tudi	orjaške	jate	
velikih	sardel.	Ta	sorodnica	navadne	
sardele	 (Sardina pilchardus)	 med	
ribiči	sploh	ne	uživa	ugleda.	Tudi	sicer	
se	 pojavlja	 neredno,	 bolj	 običajno	
v	 poletnih	 mesecih.	 Gre	 namreč	 za	
toploljubno	 vrsto	 ribe,	 ki	 se	 sicer	
čedalje	 bolj	 pojavlja	 v	 severnejših	
predelih	Sredozemskega	morja	in	jo	
torej	povezujejo	s	fenomenom	tropika-
lizacije	Sredozemlja.	
Od	drugih	vosatih	kitov	grbavca	hitro	
ločimo	 po	 značilnih,	 velikih	 prsnih	
plavutih,	ki	merijo	dobro	 tretjino	ce-

lotne	dolžine	telesa.	Slovensko	ime	je	
dobil	po	grbi na hrbtu,	ki	pa	ni	tako	
očitna	kot	izredno	velike prsne pla-
vuti.	Zato	bi	bilo	veliko	bolj	smiselno	
ime	dolgokrili	kit,	kot	nam	to	izpričuje	
njegovo	latinsko	rodovno	ime	Megap-
tera.	Druga	značilnost	 je	nazobčan 
rob repne plavuti.	Grbavci	imajo	zelo	
različne	barvne	vzorce	na	 repni	pla-
vuti,	po	katerih	jih	lahko	ločimo	med	
seboj.	Znan	 je	 še	po	svojih	 akroba-
tskih	skokih	iz	vode,	ki	so	jih	nekateri	
srečneži	 imeli	priložnost	videti	 tudi	v	
slovenskem	morju,	in	po	ustvarjalnem	
prepevanju	samcev.	
Po	 nenavadnih	 dogodkih,	 ki	 smo	
jim	 bili	 priča	 v	 zadnjih	 desetletjih	 v	
majhni	luži	Tržaškega	zaliva,	ko	so	se	
pojavljali	morski	psi	orjaki,	brazdasti	
kit,	 želve	 usnjače,	 progasti	 delfini,	
nenavadni	 terapon	 in	 še	 kaj,	 se	 je	
pojavil	še	kit	grbavec.	Seveda	bodo	
potapljači	 še	 vedno	 radi	 zahajali	
v	 tropska	 morja	 in	 se	 navduševali	
nad	 barvitostjo	 koralnih	 grebenov,	
a	vseeno	ne	bodo	mogli	spregledati	
dejstva,	da	je	slovensko	morje	morje	
presenečenj.	

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	…………..				
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Mariborski	 Mad	 Cup	 je	 v	 skromni	
zgodovini	slovenskega	tekmovalnega	
prostega	potapljanja	edina	tekma	s	tra-
dicijo	in	mednarodnim	ugledom.	Letos	
marca	jo	je	v	bazenu	Pristan	po	letu	dni	
premora	 spet	 organiziral	 mariborski	
klub	 H2O	 Team,	 poleg	 slovenskih	
tekmovalcev	pa	so	se	 je	udeležili	 še	
gostje	s	Slovaške	in	Hrvaške.
Ker	je	tekma	štela	tudi	za	državno	pr-
venstvo,	je	bilo	potrebno	izpeljati	vse	
tri	bazenske	discipline:	v	soboto	statiko	
in	dinamiko	brez	plavuti,	v	nedeljo	pa	
še	dinamiko	s	plavutmi.

Brez presenečenj v statiki
»Močvirniki«	smo	v	Maribor	prispeli	
v	soboto	zgodaj	 zjutraj	 in	se	po	 re-
gistraciji	zavlekli	vsak	v	svoj	čimbolj	
mirni	kot	bazena	ter	skupaj	z	ostalimi	
tekmovalci	pričeli	dihati	in	meditirati	
–	 drugače	 rečeno,	 začele	 so	 se	
priprave	 na	 statično	 apnejo.	 Uro	
do	 dve	 raztegovanja,	 sproščanja	 in	

kratkih	 ogrevalnih	 zadrževanj	 sape,	
in	že	so	prvi	pod	vodo.	Slovenci	bolj	
ali	 manj	 izpolnjujemo	 pričakovanja.	
Naslov	 državnega	 prvaka	 je	 kljub	
daljši	 odsotnosti	 s	 tekmovanj	 (s	 tri-
bune	 ga	 je	 navdušeno	 vzpodbujala	
dobrega	 pol	 leta	 stara	 hčerkica	
Anelie)	in	pomanjkanju	treninga	s	6 
minutami in 21 sekundami suve-
reno	 zadržal	 Aleš Seliškar	 iz	 DPD	
Bled.	Sam	zdržim	pod	vodo	natanko	
šest	minut,	kar	je	na	zadnjih	tekmah	
moja	stalnica.	To	je	dovolj	za	drugo	
mesto,	a	tudi	za	dvom	o	tem,	ali	me	
je	sploh	dovolj	v	hlačah	za	zmage.	Na	
letošnji	 balkanski	 turneji	 v	 Zagrebu	
in	 Beogradu	 sem	 namreč	 stopnje-
val	 rezultate,	 toda	 dlje	 od	 drugega	
mesta	nikakor	nisem	mogel.	Pritisk	
pred	večerno	dinamiko	brez	plavuti,	
na	katero	stavim	vse,	 je	bil	 zato	še	
večji.
Pred	 zaključkom	 prve	 discipline	
smo	 bili	 deležni	 že	 poslastice:	 Hr-
vat	 Goran	 Čolak	 lahkotno	 potegne	
preko	 svojega	 državnega	 rekorda	
in	 nasmejano	 izvede	 protokol	 po	 7	
minutah	in	26	sekundah.	»Osmico«	
hrani	za	podiranje	rekorda	pred	ka-
merami	hrvaške	televizije.

Nov državni rekord v dinamiki brez 
plavuti
Jesti	ali	ne	jesti,	je	vprašanje,	ki	nas	je	
mučilo	med	opoldanskim	premorom.	
Nekateri	 smo	 si	 vseeno	 privoščili	
(pre)obilno	porcijo	 testenin,	drugi	pa	
so	čas	izkoristili	za	spanec	ali	počitek	
v	 hotelu.	 Sam	 sem	 dve	 uri	 pred	 na-
stopom	začel	doživljati	 svojo	osebno	
dramo.	Čeprav	rad	vehementno	razla-
gam,	da	mi	rezultati	ne	pomenijo	dosti,	
je	bilo	tokrat	drugače:	v	sproščenem	
zanosu	 sem	 pred	 prvenstvom	 pogu-

Napeto brez sape
Na	 državnem	 prvenstvu	 v	 prostem	
potapljanju	v	Mariboru	je	bil	dosežen	
nov	 državni	 rekord	 v	 dinamiki	 brez	
plavuti.

Miha Pribošiè      Foto: Dejan Šarman
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mno	obelodanil,	da	me	zanima	samo	
državni	rekord	v	dinamiki	brez	plavuti	
in	se	počutim	sposobnega	za	to.	Zdaj	
se	mi	je	zdelo,	da	se	vse	ruši.	Utruje-
nost,	 zaspanost,	 glavobol,	 minute	
do	 nastopa	 pa	 so	 minevale.	 Vseeno	
sem	 poskusil	 zbrano	 opraviti	 svoje	
magične	 rituale,	 z	 enim	 ušesom	 pa	
vendarle	spremljal	tekmovanje.	Mitja 
Štampfer,	trenutni	rekorder,	je	odpla-
val	odličnih	129 metrov.	Toda	to	je	v	
normalnih	pogojih	dosegljivo.	V	zadnji	
skupini	 pred	 mojim	 nastopom	 sem	
spremljal	 svojega	 klubskega	 kolego,	
19-letnega	Sama Jeranka.	Vsakemu,	
ki	ga	je	videl	plavati,	je	jasno,	da	nas	
bo	kmalu	pustil	daleč	za	sabo.	Zanima	
ga	 svetovni	 vrh.	 Prvič	 na	 državnem	
prvenstvu,	prvič	sploh	pod	vodo	brez	
plavuti,	obrati	pa	so	se	vrstili	in	zdelo	se	
je,	da	se	ne	bo	ustavil.	Ko	je	zanesljivo	
obračal	na	125	metrih,	se	mi	je	podrl	
še	zadnji	kamenček	samozavesti.	Mu-
lec	pride	in	naredi	rezultat,	za	katerega	
sem	sam	potreboval	štiri	leta.	Vseeno	
je	 izplaval	 tri	 metre	 pred	 državnim	
rekordom	 pri	 136 metrih,	 toda	 zdaj	
sem	 se	 počutil	 sposobnega	 za	 vse,	
samo	za	državni	rekord	ne.
Popolnoma	pobit	sem	nase	vesil	plaval-
no	opremo	in	utež.	Ko	je	napovedova-
lec	najavil,	da	je	do	nastopa	še	minuta,	
sem	se	na	silo	zberal.	»Vseeno	je,	kaj	
je	bilo.	Zdaj	si	v	progi	in	plaval	boš	do	
nezavesti,«	so	sila	preprosta	mantra	in	
hkrati	 zadnje	misli,	ki	mi	gredo	skozi	
možgane.	 Potem	 samo	 še	 medel	
spomin	na	prve	obrate	in	drsenje	kot	
v	 sanjah.	 Zadnjih	 50	 metrov	 je	 telo	
prevzelo	nadzor	nad	dogajanjem,	misli	
so	se	porazgubile	v	naučenem	gibanju.	
150 metrov je nov državni rekord	
in	rezultat,	o	katerem	sem	si	pred	tem	
upal	samo	sanjati.
V	 isti	 skupini,	 v	 vzporedni	 progi,	 je	
Goran Čolak s 153 metri postavil	nov	
hrvaški	rekord	ter	piko	na	i	odličnemu	
finalu	v	dinamiki	brez	plavuti,	a	hkrati	
poskrbel,	da	spet	nisem	zmagal.

Preboj mladih „plavutkarjev”
S	 tem	 je	 bilo	 zame	 prvenstvo	 skoraj	
končano,	 plavutkarji	 pa	 so	 imeli	 gla-
vno	disciplino	še	pred	sabo,	zato	na	
večerni	zabavi	in	pojedini	ni	bilo	opaziti	
pretiranega	veseljačenja.	V	igri	so	bila	
mesta	za	avgustovsko	svetovno	prven-
stvo	 na	 Danskem	 in	 to	 se	 je	 v	 obliki	

živčnosti	in	treme	pokazalo	že	takoj	na	
začetku	 nedeljske	 tekme.	 Član	 DPD	
Bled	Luka	Pengov	je	zamudil	start	 in	
predčasno	 zaključil	 nastop,	 aktualni	
rekorder	 in	 favorit	 Mitja	 Štampfer	 je	
vknjižil	nesrečen	rdeči	karton,	čeprav	
smo	 prav	 ob	 njegovem	 nastopu	 tiho	
pričakovali	prvo	slovensko	dvestotico.	
To	 je	bila	priložnost	za	mladino,	ki	 jo	
je	izkoristila	z	odprtimi	rokami.	Najprej	
je	Mariborčan	Luka Šafarič	odplaval	
izvrstnih	150 metrov,	v	zadnji	skupini	
pa	je	spet	zablestel	Samo Jeranko,	
ko	je	s	170 metri	osvojil	prvo	mesto	
in	se	s	tem	tudi	zelo	približal	staremu	
državnemu	rekordu.
Ženska	konkurenca	je	bila	okrnjena,	saj	
je	manjkala	v	zadnjih	letih	naša	najboljša	
apneistka	Mojca	Studen,	posebej	pa	so	
se	izkazale	Slovakinja	Andrea	Zetocho-

va	s	skupno	 tretjim	mestom,	Hrvatica	
Vedrana	 Vidovič	 z	 drugim	 mestom	 v	
dinamiki	brez	plavuti,	Slovenka	Andreja 
Torkar	pa	je	z	zmago	v	statiki	pokazala,	
da	veliko	obeta.
Po	tekmovanju	so	nas	gostitelji	na	pode-
litvi	zasuli	z	neznanskim	številom	medalj,	
sicer	pa	mariborska	tekma	že	tako	slovi	
po	 tem.	Posebej	odličja	za	Mad	Cup,	
posebej	 za	državno	prvenstvo,	pa	 za	
posamezne	discipline,	pa	 za	 skupno	
zmago	in	končno	veliki	pokal	za	zmago-
valno	ekipo,	ki	so	ga	tokrat	odnesli	gostje	
s	Slovaške.	Pa	seveda	diplome	za	vse	
udeležence	in	občutek,	da	apneja	v	Slo-
veniji	vseeno	živi	in	ne	životari.	Sicer	pa	
bomo	slovenski	tekmovalci	letos	to	lahko	
dokazali	na	dveh	svetovnih	prvenstvih	
–	tako	na	bazenskem	kot	na	novembr-
skem	globinskem	na	Bahamih.
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Avtor	 uvodoma	 predstavi	 temeljne	
postopke	 oživljanja,	 kjer	 še	 posebej	
velja	izpostaviti	dobro	razčlenjenost	in	
definiranost	vrstnega	reda	postopkov,	
natančna	 predstavitev	 le-teh	 je	 bo-
gato	podprta	 z	avtorskimi	 fotografija-
mi,	 dodana	 pa	 je	 tudi	 predstavitev	
avtomatičnega	 defibrilatorja.	 Sledi	
nekaj	splošnih	poglavij,	vezanih	na	kr-
vavitev,	šok,	poškodbe	kosti	in	sklepov,	
opekline	in	podobno,	tem	pa	poglavja,	
vezana	na	potapljanje.	Naj	omenimo	

le	najpomembnejša:	Dekompresijska	
bolezen	 in	 barotravmatska	 pljučna	
embolija,	 Tlačne	 poškodbe	 ušesa,	
obnosnih	 votlin	 in	 obraza,	 Utapljanje	
in	utopitev,	Dušikova	omama,	Zastru-
pitev	s	kisikom,	Zastrupitev	z	ogljikovim	
monoksidom,	 Splošna	 podhladitev,	
Poškodbe	pljuč	 in	 tudi	Poškodbe,	ki	
jih	povzročijo	morske	živali.
Poglavja	so	dobro	strukturirana	z	uvod-
no	predstavitvijo	bolezni	ali	poškodbe,	
vzroki	 za	nastanek	 in	po	potrebi	 tudi	
časovno	dinamiko	razvoja.	Eksplicitno	
so	navedeni	tipični	simptomi	in	znaki,	
sledi	 pa	 strnjen	 in	 pregleden	 opis	
postopkov	prve	pomoči,	ki	jih	je	treba	
nuditi.	Pri	poglavjih,	kjer	je	to	potrebno,	
so	predstavljena	tudi	posebna	pravila	
pri	reševanju	in	opozorila	na	morebitne	
nevarnosti.	
Na	koncu	so	še	poglavja,	vezana	na	
osebno	varnost	in	zaščito	tistih,	ki	nu-
dijo	prvo	pomoč,	opis	postopkov	me-
dsebojne	komunikacije	in	obveščanja	
ter	predstavitev	tehničnih	pripomočkov	
za	nudenje	prve	pomoči.
Prva	pomoč	za	potapljače	je	obsežno	
in	vsebinsko	široko	zastavljeno	delo,	
napisano	strokovno	korektno	in	hkrati	
dovolj	 poljudno	 ter	 razumljivo,	 da	 je	
nepogrešljiv	pripomoček	in	dobrodošlo	
branje	vsem	potapljačem,	ne	glede	na	
potapljaške	 izkušnje	 ali	 kategorijo.	
Pomen	 knjige	 je	 še	 toliko	 večji,	 saj	
pridobljeno	 znanje	 ni	 vezano	 zgolj	
na	 potapljanje,	 ampak	 je	 v	 skladu	 z	
vsemi	standardi	nudenja	prve	pomoči	

in	kot	tako	koristno	tudi	v	vsakdanjem	
življenju,	dodatne	potapljaške	vsebine	
pa	so	koristna	in	dobrodošla	nadgra-
dnja.	Knjiga	bistveno	prispeva	k	zago-
tavljanju	večje	varnosti	potapljačev,	ne	
le	zaradi	reševanja	in	prve	pomoči	pri	
incidentih,	temveč	predstavljene	vsebi-
ne	lahko	tudi	pomembno	pripomorejo	
pri	preprečevanju	nevarnih	situacij,	in	
ima	kot	taka	tudi	pomembno	preven-
tivno	vlogo.	
Prav	 zaradi	 njene	 pomembnosti	 in	
koristnosti	smo	se	odločili,	da	knjigo	
v	naslednjih	številkah	revije	Potapljač	
podrobneje	predstavimo,	kupite	pa	jo	
lahko	tudi	preko	SPZ	trgovine	ali	v	času	
uradnih	ur	na	sedežu	SPZ.

NOVA KNJIGA O PRVI POMOČI
Komisija	za	potapljaške	specialnosti	
pri	Slovenski	potapljaški	zvezi	je	izdala	
knjigo	Prva pomoč za potapljače.	
Avtor	besedila	in	fotografij	je Marko 
Hlebec,	recenzenti	so	bili	Slavomir	
Milanovič,	 Mitja	 Urbančič	 in	 asist.	
mag.	Mojca	Urbančič,	 lektorica	pa	
Alenka	Farkaš.	Gre	za	zelo	pomem-
bno	in	potapljačem	koristno	gradivo.	
Predstavljeni	so	postopki	 reševanja	
in	nudenja	prve	pomoči	s	posebnim	
poudarkom	 na	 specifiki	 poškodb	
in	 ponesrečencev	 med	 potapljači.	
Knjiga	zato	ni	le	učno	gradivo	za	tečaj	
ustrezne	 potapljaške	 specialnosti,	
temveč	 tudi	 nepogrešljiv	 priročnik	
in	 koristna	 dopolnilna	 literatura	 pri	
tečajih	 naprednih	 potapljaških	 ka-
tegorij.

dr. Mitja Slavinec      Foto: SPZ

Na	skupščini	Slovenske	potapljaške	zveze	je	za	novega	člana	predse-
dstva	bil	 izvoljen	Marko Hlebec	 iz	PD	Mehurček.	Marko	Hlebec	 ima	
dolgoletne	 potapljaške	 in	 organizacijske	 izkušnje.	 S	 potapljanjem	 se	
aktivno	ukvarja	18	let,	od	tega	12	let	kot	inštruktor.	Aktivno	je	sodeloval	
pri	vodenju	DPD	Soča,	bil	9	let	tudi	reševalec	PRS	pri	reševalni	postaji	
Nova	Gorica,	katero	je	5	let	tudi	vodil.	Zadnja	leta	aktivno	sodeluje	pri	
vodenju	 PK	 Mehurček	 in	 opravlja	 pomembne	 naloge	 v	 organih	 SPZ,	
predvsem	na	področju	izobraževanja,	kjer	med	drugim	tudi	vodi	Komisijo	
za	potapljaške	specialnosti.
Kot	 član	 predsedstva	 si	 je	 prioritete	 postavil	 predvsem	 na	 področju	
založništva	potapljaške	strokovne	literature,	vključevanja	vseh	potapljaških	
šol	v	aktivno	delovanje	in	skrb,	da	bo	izobraževanje	članov	Zveze	še	naprej	
kvalitetno	in	čimbolj	dostopno	članom.

I Z O B R A Ž E V A N J E  -  P R V A  P O M O Č  Z A  P O T A P L J A Č E
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PRVA POMOČ ZA POTAPLJAČE

Z	ustreznim	znanjem	 in	upoštevanjem	
varnostnih	pravil	potapljanja	je	rekreativ-
no	potapljanje	zelo	varen	šport.
V	primeru	potapljaške	nesreče	moramo	
reagirati	hitro,	strokovno	 in	učinkovito.	
Poškodovanemu	 al i 	 obolelemu	
potapljaču	moramo	znati	 pravočasno	
in	primerno	nuditi	prvo	pomoč	 ter	mu	
tako	olajšati	morebitne	posledice	ali	celo	
rešiti	življenje.
Znanje	prve	pomoči	 je	 za	potapljače	
pomembno.	Nekega	dne	bomo	 lahko	
tudi	sami	naleteli	na	potapljaško	nesrečo	
in	pri	tem	na	nekoga,	ki	bo	potreboval	
našo	pomoč.	Znanje	prve	pomoči	nam	
bo	prišlo	prav	tudi	v	vsakdanjem	življenju,	
ko	naletimo	na	nesrečo	na	cesti,	v	hribih,	
na	prireditvah	ali	 kje	drugje.	S	svojim	
znanjem	prve	pomoči	bomo	lahko	neko-
mu	pomagali.
Prve	pomoči	in	oživljanja	se	ne	moremo	
naučiti	samo	iz	knjig	ali	priročnikov.	Pri	
nudenju	prve	pomoči	bomo	uspešni	le,	
če	bomo	ob	teoretičnem	znanju	prido-
bili	potrebne	spretnosti	 z	 vajami	 in	ob	
pomoči	strokovnjaka.	Zato	je	obvezno,	
da	se	udeležimo	ustreznega	tečaja	prve	
pomoči,	kjer	bomo	pridobili	potrebna	
znanja	in	veščine.
Namen	 tega	 priročnika	 je	 opomniti	
potapljače	 na	 potrebne	 korake	 pri	
nudenju	prve	pomoči	pri	 poškodbah	
in	obolenjih	potapljačev.	Priročnik	pred-
stavlja	dopolnilo	že	pridobljenemu	znanju	
s	področja	prve	pomoči	na	ustreznem	
tečaju.	
Priročnik	lahko	služi	tudi	kot	pripomoček	
pri	tečajih	za	potapljaško	specialnost	prve	
pomoči	 in	reanimacije,	ki	se	jih	 izvaja	v	
okviru	Slovenske	potapljaške	zveze.	

Temeljni postopki oživljanja – TPO
Oživljanje	 je	 zaporedje	pravočasno	 in	
učinkovito	izvedenih	postopkov,	katerih	
cilj	je	z	vzdrževanjem	zadostnega	krvne-
ga	obtoka	in	predihavanja	pljuč	povrniti	
življenje	pri	navidezno	mrtvem.	
Najpogostejši	 vzrok	 za	nenadno	smrt	
pri	odraslih	 je	 tako	 imenovani	primarni	
srčni	 zastoj.	Ta	nastane	zaradi	 zožitev	
koronarnih	arterij,	ki	prehranjujejo	srce.	
Stanja,	ki	 lahko	hitro	vodijo	v	primarni	
srčni	zastoj,	so:	angina	pektoris,	srčni	
infarkt	 ali	 nenadna	 motnja	 srčnega	
ritma,	ko	 je	delovanje	srca	 tako	hitro,	
da	učinkovitega	krvnega	obtoka	sploh	
ni.	Ta	motnja	srčnega	ritma	se	imenuje	
migetanje	prekatov,	ki	jo	lahko	prekine-
mo	samo	s	sunkom	električnega	 toka	
(defibrilacija).	
Obstajajo	 tudi	drugi	 vzroki,	ki	 vodijo	 v	
srčni	zastoj	in	povzročijo	nenadno	smrt.	
Omenjena	skupina	ljudi	ima	sicer	zdravo	
srce,	vzrok	za	srčni	zastoj	 je	ponavadi	
hudo	pomanjkanje	 kisika.	Stanja,	pri	
katerih	 lahko	nastopi	 tako	 imenovani	
sekundarni	srčni	zastoj,	so:	
•	 prometne	in	druge	nesreče,
•	 zadušitev,
•	 utopitev,
•	 zastrupitve	(strupi,	zdravila),
•	 udar	električnega	toka,
•	 podhladitev,
•	 anafilaktična	 reakcija	 (zdravila,	piki	

žuželk),
•	 možganska	kap	in
•	 huda	dihalna	stiska	(astma,	poškodbe	

pljuč,	druge	pljučne	bolezni).

Kaj naredimo najprej?
Najprej	 je	potrebno	zagotoviti	 varnost	
za	nas	same,	morebitne	opazovalce	in	
seveda	za	poškodovanca.	To	pomeni,	
da	na	primer	utopljenca	prenesemo	na		
obalo,	na	kraj,	kjer	ne	bo	več	izpostavljen	
nevarnosti	ali	novim	nevarnostim.
Ko	se	prepričamo	o	varnosti	nas	samih,	
ponesrečenca	 in	očividcev,	pri	negib-
nem	ponesrečencu	najprej	preverimo	
stanje	zavesti,	nato	preverimo	dihanje	
in	krvni	obtok.
Stanje	 zavesti	 ugotovimo	 tako,	 da	
ponesrečenega	primemo	za	ramena	in	
ga	narahlo	stresemo	ter	vprašamo:	»Ali	
ste	v	redu?«	Če	ponesrečenec	reagira,	
ga	ne	premikamo,	zaščitimo	ga	pred	vre-

menskimi	vplivi	in	preverimo	morebitne	
druge	poškodbe.
Če	 ponesrečenec	 diha,	 ugotovimo	
tako,	da	zvrnemo	glavo	ponesrečenega	
nazaj	 in	 mu	 dvignemo	 brado	 (tega	
ne	storimo,	če	sumimo	na	poškodbo	
vratne	hrbtenice).	Zatem	se	sklonimo	
k	 ponesrečenčevi	 glavi	 in	 skušamo	
ugotoviti:	ali	 slišimo	dihanje,	ali	 vidimo	
dvigovanje	 in	spuščanje	prsnega	koša	
in	ali	čutimo	na	svojem	obrazu	izdihani	
zrak	iz	ust	ponesrečenega.		
Prisotnost	krvnega	obtoka	ugotavljamo	
tako,	da	iščemo	posredne	znake	krvne-
ga	obtoka.	Posredni	 znaki	prisotnosti	
krvnega	obtoka	so	gibi	pri	izvajanju	prvih	
postopkov	oživljanja,	kašelj	ipd.	To	naj	ne	
traja	več	kot	10	sekund.

Namen temel jnih postopkov 
oživljanja
Z	 umetnim	 dihanjem	 in	 zunanjo	
masažo	srca	zagotavljamo	ustrezno	
nasičenost	krvi	s	kisikom	ter	pretok	
krvi	skozi	srce	in	možgane.	
S	 temeljnimi	 postopki	 oživl janja	
poskušamo	 podaljšati	 čas	 od	 na-
stopa	 srčnega	 zastoja	 do	 nastanka	
možganske	 smrti	 (to	 je	 dokončno	
nepovratno	 prenehanje	 delovanja	
možganske	 skorje	 in	 možganskega	
debla).	 Čas,	 ki	 je	 pretekel	 od	 na-
stanka	 srčnega	 zastoja	 do	 začetka	
i zva jan ja 	 temel jn ih 	 pos topkov	
oživljanja,	odloča	o	uspehu	ali	neu-
spehu	 oživljanja.	 Zato	 ne	 smemo	
izgubljati	časa,	saj	so	sekunde	lahko	
usodne.	Za	uspešno	izvajanje	temelj-
nih	postopkov	oživljanja	potrebujemo	
zbranost	 ter	 ustrezno	 teoretično	 in	
praktično	znanje,	ki	ga	pridobimo	na	
ustreznih	specialnih	tečajih.
Oživljanje	 predstavlja,	 tako	 za	 laike	
kot	tudi	za	strokovnjake,	stresni	do-
godek,	še	posebej,	ker	so	možnosti	

Velja	prepričanje,	da	je	rekreativno	
potapljanje	 nevaren	 šport.	 Vsako	
leto	 se	 pripeti	 nekaj	 potapljaških	
nesreč,	 vendar	 je	 njihovo	 število	
v	primerjavi	s	številom	potapljačev	
oziroma	številom	potopov	majhno.	
Nesreče	se	večinoma	pripetijo	zara-
di	pomanjkljivega	znanja	potapljača	
in	neupoštevanja	varnostnih	pravil	
potapljanja.

Marko Hlebec      Foto: Marko Hlebec



��   •                        • APRIL 2009

za	 preživet je	 po	 nenadnem	 za-
stoju	srca	 in	dihanja	brez	hitrega	 in	
učinkovitega	 ukrepanja	 majhne	 (v	
povprečju	 5–10	 %).	 Iz	 raziskav	 je	
razvidno,	 da	 je	 delež	 preživelih	 po	
nenadnem	 srčnem	 zastoju	 odvisen	
predvsem	 od	 takojšnjih	 temeljnih	
postopkov	oživljanja	in	zgodnje	defi-
brilacije.	Takojšen	začetek	temeljnih	
postopkov	oživljanja	podvoji	oziroma	
celo	 potroji	 možnost	 preživetja	 po	
nenadnem	srčnem	zastoju.
Napredek	 tehnologije	 je	 omogočil	
razvoj	prenosnih	avtomatičnih	defibri-
latorjev.	Ker	je	uporaba	avtomatičnih	
defibrilatorjev	preprosta	in	varna,	jih	
lahko	 uporabljajo	 tudi	 laiki	 v	 okviru	
temeljnih	postopkov	oživljanja.
Delež	 preživelih	 je	 najvišji	 pri	 pri-
marnem	 srčnem	 zastoju,	 če	 je	 de-
fibrilacija	 izvedena	 nekaj	 minut	 po	
nastanku	motnje	srčnega	ritma.
Največje	 preživetje	 dosežemo	 le	 s	
pravim	 vrstnim	 redom	 ukrepov	 in	
postopkov,	ki	jih	imenujemo	“veriga	
preživetja”.	 Le-ta	 je	 sestavljena	 iz	
štirih	členov.
1.	 zgodnja	prepoznava	stanj,	ki	lahko	

hitro	privedejo	do	nenadne	smrti	
(bolečina	v	prsih,	dihalna	stiska,	
možganska	kap),	in	takojšen	klic	
službe	nujne	medicinske	pomoči	

na	telefonsko	številko	112;
	 cilj:	da	preprečimo	srčni	zastoj;
2.	 zgodnji	temeljni	postopki	oživljanja	

(zunanja	masaža	srca	in	umetno	
dihanje);

	 cilj:	da	»kupimo«	čas;
3.	 zgodnja	defibrilacija	z	avtomatičnim	

zunanjim	defibrilatorjem;
	 cilj:	da	poženemo	srce;
4.	 zgodnji	dodatni	postopki	oživljanja	

in	oskrba	po	oživljanju;	
	 ci l j : 	 da	 izbol jšamo	 kakovost	

življenja.
V	 Sloveniji	 običajno	 preteče	 vsaj	 8	
minut	od	klica	na	telefonsko	številko	
112	do	prihoda	službe	nujne	medi-
cinske	pomoči	na	kraj	dogodka.	Čas	
prihoda	nujne	medicinske	pomoči	je	
seveda	odvisen	od	oddaljenosti	kraja	
nesreče	od	reševalne	postaje.	V	tem	
času	je	preživetje	neposredno	odvi-
sno	od	zgodnjega	ukrepanja	s	strani	
laikov,	zato	pri	prvih	treh	členih	verige	
sodelujemo	vsi,	četrti	člen	pa	izvaja	
služba	nujne	medicinske	pomoči.

Izvajanje temeljnih postopkov 
oživljanja
Temeljne	postopke	oživljanja	 izvaja-
mo	pri	osebi,	ki	je	nezavestna	(neo-
dzivna),	 ne	 diha	 oziroma	 ne	 diha	
normalno	 in	 se	 ne	 premika.	 Če	

pri	 prizadetem	 opazimo	 občasne	
neučinkovite	 poskuse	 »lovljenja«	
sape,	moramo	posumiti,	da	je	prišlo	
do	srčnega	zastoja	in	pričeti	s	temelj-
nimi	postopki	oživljanja.
Te m e l j n i 	 p o s t o p k i 	 o ž i v l j a n j a	
vključujejo:
•	 zgodnjo	 prepoznavo	 stanj,	 ki	

lahko	hitro	privedejo	do	nenadne	
smrti,	

•	 klic	na	telefonsko	številko	112,	
•	 izvajanje	zunanje	masaže	srca	in	

umetnega	dihanja,	
•	 uporabo	avtomatičnega	defibrila-

torja	ter	
•	 ukrepanje	pri	zapori	dihalne	poti	

s	tujkom.	
Opisana	navodila	veljajo	za	odrasle.	
Ker	je	vzrok,	ki	največkrat	privede	do	
nenadne	smrti	pri	odraslih	ponavadi	
bolezen	srca,	pri	otrocih	pa	težave	z	
dihanjem,	se	ukrepanje	pri	slednjih	
nekoliko	 razlikuje.	 Vendar	 se	 je	 v	
zadnjih	 letih	 pokazalo,	 da	 se	 laiki	
zaradi	strahu	in	nepoznavanja	navodil	
za	 oživljanje	 otrok	 pogosto	 vzdržijo	
vsakršnega	 ukrepanja,	 zato	 je	 po	
novem	 dopuščeno	 oživljati	 otroke	
po	algoritmu	 za	odrasle	 z	majhnimi	
popravki.

Veriga	preživetja	(Vir:	Nolan	J.,	2005,	str.	5).		

SPZ	TRGOVINA	TUDI	NA	SEDEŽU	ZVEZE
Obveščamo	vas,	da	je	materiale	iz	SPZ	trgovine	in	gradiva	za	CMAS	potapljaške	tečaje	možno	
kupiti	tudi	v času uradnih ur ob torkih med 17. in 18. uro	na	sedežu	SPZ,	Celovška	25,	Lju-
bljana.	Podrobnejše	informacije	ali	naročila	na	041	918	063	(Matej).
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V	 	eri	 mezozoika	 je	 bi lo	 območje	 od	
južnega	dela	srednjega	Teksasa	in	južnega	
Belizeja	do	Gvatemale	pokrito	z	oceani.	Ko-

rale	in	morske	živali	so	milijone	let	gradile	grebene	in	
te	starodavne	gmote	so	predstavljale	podlago	tanki	
plasti	apnenca,	ki	se	je	različno	dvigoval,	izkrivljal,	
zgoščeval	ter	tvoril	Sierra	Madre	Oriental,	priobalno	
gorovje	 in	 ravnine.	Območje,	ki	se	 je	kot	zadnje	
dvignilo	 iz	oceana,	 je	polotok	Jukatan.	Dež,	ki	 je	
padal	na	apnenec,	se	je	spremenil	v	nežno	kislino,	
ki	je	skozi	milijone	let	pronicala	skozi	skale,	kar	je	
sčasoma	privedlo	do	nastanka	 jamskih	sistemov.	
Najlepše	jame	na	Jukatanu	so	se	izoblikovale	šele	
v	zadnji	ledeni	dobi.	Te	jame	so	danes	zaradi	pojava	
taljenja	ledu,	ko	se	je	Zemlja	ob	koncu	ledene	dobe	
spet	segrela,	zalite.	V	milijonih	let	je	voda,	ki	pronica	
skozi	apnenec,	tvorila	ogromne	zaloge	vode	v	obliki	
podtalnic.	Takšne	 jame,	nastale	 z	 raztapljanjem	
apnenca,	so	področje	raziskovanja	El	Proyecto	de	
Buceo	Espeleologico	México	y	América	Central.

PROJEKT ZACATON
Raziskovanje	se	 je	pričelo	aprila	1990	z	 razisko-
vanjem	štirih	edinstvenih	vertikalnih	 jam,	zalitih	s	
sladko	vodo.	Jame	se	nahajajo	na	Rancho	Azufrosa	
blizu	Tampica.	Jame	so	zalite	z	visoko	mineralizirano	
in	termalno	aktivno	vodo	s	povprečno	temperaturo	
32	°C.	Med	temi	se	nahaja	Zacaton,	ki	je	ena	naj-
globljih	»sink-hole«	na	svetu.	Globoka	je	približno	
329	m,	kar	pomeni,	da	bi	vanjo	lahko	spravili	cel	
Eifflov	stolp.	V	jame	so	opravili	več	kot	800	potopov,	
od	katerih	jih	je	bilo	130	globljih	od	91	metrov,	ter	
7	potopov,	kjer	so	presegli	152	metrov.	Dr.	Ann	
Kristovich,	ki	je	del	Bowdnove	ekipe,	je	leta	1993	
dosegla	nov	ženski	rekord	–	potop	na	globino	169	
metrov.	Aprila	1994	 je	Jim	Bowden	med	svojim	

»lovom«	na	dno	Zacatona	dosegel	nov	svetovni	rekord	v	globini	–	282 
metrov.	Te	potope	so	izvajali	z	mešanicami	helija,	dušika	ter	kisika	in	
z	uporabo	odprtega	dihalnega	kroga.	Doseganje	takšnih	ekstremov	
zahteva	 izredno	dolgo	dekompresijo,	za	kar	so	uporabljali	posebne	
tablice,	ki	so	jih	s	pomočjo	računalniškega	programa	Dr.X,	katerega	
avtor	je	član	ekipe	Sheck	Exley,	pripravili	potapljači	sami.		
Jami	La	Pilita	in	Caracol	sta	fizično	povezani	z	Zacatonom	ter	dajeta	
vtis,	da	so	vse	tri	jame	povezane	tudi	hidrološko.	Imata	podobno	tem-
peraturo	in	sta	zaliti	s	sezonskim	deževjem,	tako	kot	Zacaton.	Bohoten	
izpuh	oblakov	mineralov	v	Zacatonu	odseva	tudi	v	teh	dveh	sistemih.	
Bowden,	Kristowich	in	Stockton	so	raziskali	tudi	globine	teh	manjših	
jam	-	La	Pilita	je	globlja	od	109	metrov,	Caracol	pa	je	bil	raziskan	do	
globine	78	metrov.	Napredek	v	tehnologiji	mešanja	dihalnih	plinov	bo	
pripomogel	k	temu,	da	bo	ekipa	dosegla	svoj	cilj	–	povezati	Zacaton,	
Caracol	in	La	Pilito.

Dnevnik potopov v Zacaton
GLOBINA (m)    POTAPLJAČ DATUM
113	 	 			Kristovich	 december	1996
124	 	 			Exley	 	 april	1994
125	 	 			Bowden		 marec	1994
128	 	 			Exley	 	 april	1994
153	 	 			Bowden		 april	1993
168	 	 			Bowden		 marec	2000
169	 	 			Kristovich	 september	1993
198	 	 			Bowden		 februar	1997
220	 	 			Exley	 	 april	1993
227	 	 			Bowden		 september	1993
244+	 	 			Bowden		 december	1993
282+	 	 			Bowden		 april	1994
Cilj,	raziskati	jamo	v	vseh	njenih	dimenzijah	in	doseči	dno,	ki	je	globlje	
od	305	metrov,	ostaja.	Doseganje	tega	cilja	bo	v	prihodnosti	vključevalo	
raznolike	in	napredne	podvodne	tehnologije	ter	nastanek	in	uporabo	
potapljaških	 tablic,	 računalniške	 tehnologije,	 sonar	 za	spremljanje	
stranskih	sten,	 »rebreatherjev«	 ter	 študij	 hiperbarične	medicine	 in	
fiziologije.	

Neverjetna 
ekipa 
JIMA BOWDNA

Projekt,	ki	ga	imenujejo	tudi	»Mexico	
profundo«,	je	speleološki	projekt,	na-
menjen	širjenju	znanja	o	zalitih	jamah	
in	podobnih	pojavih	v	Mehiki	in	Srednji	
Ameriki.	Skupino	EL	PROYECTO	DE	
BUCEO	ESPELEOLOGICO	MEXICO	
Y	 AMERICA	 CENTRAL	 je	 ustanovil	
Jim	Bowden	leta	1982.	Ukvarjajo	se	
s	 sestavljanjem	 načrtov	 in	 poročil,	
področja	 dela	 pa	 obsegajo	 vse	 od	
geologije,	 biologije	 in	 hidrologije	
vsakega	sistema	posebej.	El	proyecto	
je	dinamična,	polno	zaposlena	skupi-
na,	pravzaprav	ustanovljena	na	oseb-
no	pobudo	Jima	Bowdna.	Vsako	leto	
izvedejo	več	raziskovalnih	ekspedicij	
po	Mehiki	in	Srednji	Ameriki.

Maja Hren      Foto: splet

N E V E R J E T N A  E K I P A  J I M A  B O W D N A  -  R E P O R A Ž A I
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ČLANI EKIPE
JIM BOWDEN — vodja

Jim	Bowden	
j e 	 p i o n i r	
tehničnega	
potapljanja	
in	promotor	
le-tega	 pri	
potapljaški	
šo l i 	 PSS.	
J e 	 p o l n o	
zaposlen	ra-
ziskovalec,	
popolnoma	

posebej	globinskem,	
ter	 o	 raziskavah	 di-
vjih	jamskih	sistemov.	
Junija	2005	je	prejel	
posebno	nagrado	za	
življenjske	 dosežke,	
saj	 je	 svoje	 življenje	
posvetil	 raziskovanju	
in	 zaščiti	 morja	 ter	
morskega	 življenja.	
Zelo	 zanimivo	 je	 to,	
da	je	Bowdnova	ekipa	
sestavljena	pretežno	iz	
oseb	ženskega	spola.	
Moški	naj	bi	 namreč	
bili	 preveč	 tekmoval-
ni,	 kar	 pa	 seveda	 ni	
dobro	 za	 ekstremno	
potapljanje.
Med	 deževno	 dobo	
se	 Bowden	 ukvarja	
z 	 i zobraževan jem	
p o t a p l j a č e v	
(začetnikov	in	tehničnih	
potapljačev)	na	univerzi	
v	Austinu,	načrtuje	pa	
tudi	 snemanje	 doku-
mentarca	o	neverjetni	
jami	Zacaton.	Bowden	
zaključuje	knjigo	in	na-
daljuje	raziskovanja	na	
območju	 SV	 Mehike,	
sodeluje	pri	hidroloških	
in	geoloških	raziskavah	
ter	 vodi	 odprave	 za	
Smithsonian	Institution.	
Pravkar	potekajo	dogo-
vori,	da	bi	Bowden	na	
povabilo	 potapljaške	
šole	PSS	obiskal	Slo-
venijo,	 o	 čemer	 vas	
bomo	 seveda	 sproti	
obveščali.

ANN KRISTOVICH 
Dr.	 Ann	 Kristovich	
skupaj	 z	 Bowdnom	
od	leta	1988	vodi	projekt	in	raziskuje	
jamske	 sisteme	 v	 Mehiki,	 Belizeju	 in	
Srednji	 Ameriki.	 Kristovicheva	 je	 ena	
izmed	 glavnih	 potapljačev	 v	 ekipi	 in	
je	 priznana	 fotografinja	 (njene	 foto-
grafije	se	objavljajo	povsod	po	svetu).	
Ann	 Kristovich	 je	 lastnica	 ženskega	
svetovnega	 globinskega	 rekorda,	
ki	 ga	 je	 dosegla	 septembra	 1993,	
s	 čimer	 je	 postala	 ena	 izmed	 šestih	
ljudi	na	svetu,	ki	so	se	v	 jami	potopili	
globlje	 od	 153	 metrov.	 Po	 izobrazbi	
je	 Kristovicheva	 zobozdravnica,	 zato	
predstavlja	ekipi	 tudi	glavnega	zdrav-
nika,	 skupaj	 z	 Bowdnom	 pa	 poučuje	

na	 vseh	 področjih	 potapljaškega	
izobraževanja.

SVETOVNI REKORDI
Bowdnova	ekipa	ima	kar	štiri	svetovne	
rekorde.	 Jim	 Bowden	 je	 naredil	 več	
potopov	 z	 odprtim	 krogom	 pod	 183	
metrov	kot	kdorkoli	na	svetu,	prav	tako	
pa	ima	svetovni	rekord	z	mešanico	pli-
nov	na	282	metrov.	Rekord	je	danes	že	
presežen,	saj	so	drugi	dosegli	že	tudi	
320	metrov	globine.	Dr.	Ann	Kristovich	
ima	tako	svetovni	rekord	v	potopu	(169	
metrov).	Skupno	je	ekipa	opravila	kar	
350	potopov,	globljih	od	91	metrov.	

predan	pod-
zemlju.	 Kot	

ustanovitelj	in	vodja	Proyecto	de	Buceo	
Espeleologico	México	y	América	Central	
je	vodil	skupine	raziskovalcev	v	Mehiki,	
Belizeju	 in	 Gvatemali,	 z	 namenom	 ra-
ziskovanja	zalitih	jam.	Kot	že	omenjeno,	
je	Bowden	aprila	1994	postavil	svetovni	
rekord	v	globini,	ko	se	je	potopil	na	282	
metrov,	kar	 je	 trajalo	neverjetnih	devet	
ur.	Do	tega	potopa	je	pripeljalo	več	let	
razvijanja	zanesljivih	potapljaških	tablic,	
zviševanja	 tolerance	 dekompresije	 ter	
treninga	odzivanja	pod	dušikovo	omamo.	
Med	dvanajstmesečnimi	pripravami	na	
potop	je	postal	prvi	človek,	ki	je	opravil	
več	 zaporednih	 jamskih	 potopov	 pod	
152	 metri	 globine.	 Izvedel	 je	 potop	 z	
mešanico	plinov	na	227	metrov	in	244	
metrov,	z	zrakom	pa	je	dosegel	globino	
125	metrov.	Njegovi	načrti	so	še	zmeraj	
povezani	z	raziskovanjem	tega	edinstve-
nega	sistema	jam	in	poglobljeno	razisko-
vanje	mehiških	rečnih	jam.	Manj	znano	
je	 njegovo	 dvajsetletno	 raziskovanje	
nezalitih	 jamskih	sistemov.	Za	 jame	se	
je	Bowden	pričel	zanimati	že	kot	otrok	
v	San	Antoniu	v	Teksasu,	resno	pa	se	je	
z	 jamarstvom	začel	ukvarjati	 v	 začetku	
80.	 let	prejšnjega	stoletja.	S	potopom	
v	 jamo	Honey	Creek	 je	odkril	največjo	
jamo	v	Teksasu.	Takrat	je	začel	z	usposa-
bljanjem	izbrancev	za	potope	v	jame	sku-
paj	z	njim.	Najprej	je	delal	sam	ali	v	paru	
s	še	enim	potapljačem.	Februarja	2002	
je	Bowden	 vodil	 ekipo	 raziskovalcev	 v	
projektu	Blue	Hole	v	Ples	Masalai	v	Papui	
Novi	Gvineji.	Cilj	ekspedicije	je	bil	odkritje	
izvira	reke	Eisis.	Po	tednu	dni	v	džungli	je	
Bowden	lociral	izvir,	ki	vre	iz	podvodne	
jame,	vhod	v	jamo	pa	se	nahaja	na	globini	
45	 metrov.	 V	 prihodnosti	 načrtuje	 še	
več	ekspedicij,	ki	bi	to	jamo	podrobneje	
raziskale.	Bowden	 in	njegovo	delo	sta	
predmet	 mnogih	 člankov	 v	 domačih	
in	 mednarodnih	 publikacijah,	 sam	 pa	
je	 avtor	 mnogih	 člankov	 o	 potapljanju	
v	 jame,	 o	 tehničnem	 potapljanju,	 še	

R E P O R T A Ž A  -  N E V E R J E T N A  E K I P A  J I M A  B O W D N A
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Pazi, potapljač pod vodo!
Pri	Slovenski	potapljaški	zvezi	nadaljujemo	z	lani	pričeto	akcijo	PAZI	POTAPLJAČ	
POD	VODO.	V	sodelovanju	z	DAN	EUROPE	smo	zagotovili	zadostno	število	opozo-
rilnih	nalepk	v	angleškem	in	italijanskem	jeziku,	ter	letos	prvič	tudi	v	slovenščini.
Praksa	 kaže,	 da	 mnogi	 voditelji	 čolnov	 in	 drugih	 plovil	 ne	 poznajo	 pomena	
potapljaške	boje	ali	potapljaške	zastave.	Ne	le,	da	se	jim	ne	izogibajo	ampak	celo	
vozijo	med	njimi,	poročali	pa	so	tudi	o	primerih,	ko	so	nekateri	ne	vedoč,	kaj	je	na	
drugi	strani	vrvice	potapljaške	boje,	potapljače	poskušali	zvleči	na	površino.
Namen	akcije	je	čim	širšo	javnost,	še	posebej	pa	navtične	turiste,	seznaniti s 
pomenom potapljaške boje in zastave	ter	pravili	
izogibanja.	Nalepke	bomo	v	soglasju	z	lastniki	nale-
pili	na	vidna	in	frekventna	mesta	povezana	s	plovili	in	
plovbo,	kot	so	marine, pristanišča, mejni prehodi 
in	tudi	na	posamezna	plovila.
K	akciji	želimo	vzpodbuditi	čim	širši	krog	potapljačev,	
navtikov,	pomorske	policije	in	drugih,	zato	vas	vabi-
mo k sodelovanju.	V	kolikor	imate	možnost	nale-
pke	nalepiti	na	primerna	mesta	jih	lahko	brezplačno	
naročite	pri	Slovenski	potapljaški	zvezi	na	spz@spz.
si,	dvignete	v	času	uradnih	ur	ob	torkih	med	17.	in	
18.	uro	na	sedežu	SPZ,	Celovška	25,	Ljubljana	ali	
jih	prav	tako	brezplačno	naročite	pri	DAN	EUROPE	
na	naslovu	https://www.daneurope.org/eng/sicu-
rezza.htm	(kliknite	na	Stickers	request)
Vabljeni k sodelovanju v preventivni akciji, ki 
pomembno prispeva k varnosti potapljačev.

dr.	Mitja	Slavinec

POTAPLJAŠKA BRISAČA
Pri	Slovenski	potapljaški	zvezi	smo	ob	bok	preventivni	akciji	»PAZI,	POTAPLJAČ	POD	VODO«	dali	
izdelati	potapljaške	brisače	v	obliki	potapljaške	zastave	z	znakom	SPZ.	Brisače	niso	barvane,	
temveč	so	v	taki	obliki	že	tkane	iz	materiala	vrhunske	kakovosti,	kar	zagotavlja	obstojnost	barv	in	
dobro	vpojnost	brisač.	So	vpojne	in	dovolj	velike	(70	x	140	cm)	za	brisanje	celega	telesa	po	potopu,	
zaradi	svoje	debeline	pa	so	lahko	tudi	toplo	in	mehko	ogrinjalo	ali	podloga	za	ležanje.	Ob	uporabni	
pa	imajo	za	potapljače	tudi	preventivno	vrednost,	saj	jih	med	potopom	lahko	kot	zastavo	razobe-
simo	 na	 plovilo	 in	
druge	 opozarjamo	
na	potapljače	pod	
vodo.
B r i s a č e 	 l a h k o	
na roč i te 	 p reko	
SPZ	trgovine	ali	jih	
v	 času	 uradnih	 ur	
kupite	 na	 sedežu	
SPZ	po	promocijski	
ceni	15	EUR.
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Pride	pa	čas,	ko	je	morje	prehlad-
no	tudi	za	najbolj	zagrete	kopal-
ce.	Tedaj	je	na	plažo	dovoljeno	

nam,	 potapljačem.	 Italijanski	 zakoni	
namreč	prepovedujejo	potope	s	plaž	
v	poletnih	mesecih	(junij,	julij,	avgust).	
A	sesljanska	plaža,	prenatrpana	v	po-
letnih	mesecih,	nam	v	zimskem	času	
ponuja	parkirni	prostor	par	metrov	od	
obale,	 lahek	 dostop	 in	 popoldansko	
sonce.	 A	 v	 morju	 -	 ostanek	 zgodo-
vine.	 Relikt.	 Blizu	 obale,	 na	 globini	
slabih	desetih	metrov,	leži	potopljena	
podmornica	iz	Druge	svetovne	vojne.	
Molch.
Mali	Molch	(dolžine	10,8	m	in	širine	1,8	
m)	je	ena	od	številnih	podmornic	tega	
tipa,	ki	jih	je	Hitlerjeva	armada	poslala	
v	 evropska	 morja	 konec	 leta	 1944.	
Sprejela	je	enega	podmorničarja	in	je	
bila	namenjena	za	diverzantske	akcije.	
Predpostavlja	se,	da	so	to	podmornico	

potopili	nemški	vojaki,	ko	so	v	maju	
1945	leta	zapuščali	bližnjo	pomorsko	
vojaško	bazo.
Čeprav	se	Molch	nahaja	približno	100	
m	od	obale,	je	iskanje	te	podmornice	
pogosto	 pravi	 potapljaško-orienta-
cijski	 podvig.	 Osnovni	 problem	 pri	
potapljanju	v	tem	cca	200	m2	velikem	
akvatoriju	je	vidljivost,	ki	je	večinoma	
slaba.	Pogosto	tudi	zelo	slaba,	tj.	od	
0	do	6	metrov.	Slabša	vidljivost	pa	ni	
ovira,	da	bi	uživala	v	opazovanju	do-
gajanja	na	tem	peščenem,	muljastem	
dnu	severnega	Jadrana.
Presenetljiva	je	prilagodljivost	tukajšnjih	
organizmov.	Na	odvrženo	zračnico	se	
pričvrstijo	 črvi	 spirografi.	Steklenica	
je	zaklonišče	mali	babici.	Pozabljena	
vrv	 je	 ovešena	 z	 lignjevimi	 jajci.	 Ar-
maturna	mreža	 (le	kako	se	 je	 znašla	
tam),	 ovešena	
s	školjkami,	po-
stane	 podvodni	
umetni	 greben,	
v	kateremu	najde	
svoje	skrivališče	
sipica	 in	 celo	
hobotnica.	 Pod	
izgubljeno	 pla-
vutko	 je	majhen	
g lavoč	 ( r iba )	
izkopal	 tunel,	
zaklonišče.	
Že 	 od 	 moj ih	
p o t a p l j a š k i h	
začetkov 	 me	

od	 vseh	 morskih	 organizmov	 najbolj	
navdušujejo	morski	 konjički.	Nikjer	 jih	
nisem	srečala	toliko,	kot	jih	je	tukaj,	v	Se-
sljanu.	Priznam,	da	so	mi	nejasni	razlogi,	
zaradi	katerih	se	te	majhne,	nebogljene	in	
sramežljive	živalce	uvrščajo	med	ribe.	Ne	
njihov	izgled	še	manj	pa	razmnoževanje	
oziroma	skrb	za	podmladek	v	ničemer	
ne	spominjajo	na	njihove	ribje	sorodnike.	
Rumeni	dolgonosi	konjički,	rjavi	kratko-
nosi	konjički,	 tisti,	ki	plavajo	z	 repkom,	
zvitim	v	spiralo,	 in	drugi,	ki	dovolijo,	da	
jim	pri	plavanju	rep	opleta.	Najpogosteje	
pa	kar	na	pesku,	dostojanstveni	v	svoji	
neopaznosti.	Uporabljam	jih	kot	razlog,	
ko	poskušam	prepričati	potapljaškega	
kolega,	da	namesto	kakšne	bolj	atraktivne	
lokacije	izbere	morje	pri	Sesljanu:	»Gre-
mo	gledat	morske	konjičke!«	…	Nikoli	me	
niso	razočarali.

From Sistiana with Love … ali … 
Zakaj imam rada Sesljan?

R E P O R T A Ž A  -  S E S L J A N

Če	 ne	 bi	 bilo	 Krasa,	 bi	 bilo	 Bilje	
simpatična	 obmorska	 vasica	 40	
metrov	nad	morskimi	valovi.	Zdaj	pa,	
če	hočem	dati	prst	v	morje,	moram	
narediti	 par	 ovinkov	 čez	 italijanski	
Kras,	kar	časovno	predstavlja	slabe	
pol	ure.	Še	vedno	pa	je	to	manj	od	
časa,	ki	ga	potem	porabim	za	iskanje	
parkirnega	prostora.

Melita Bubek      Foto: Melita Bubek
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Potapljači	 smo	še	posebej	srečni,	ko	
naletimo	na	redke	organizme,	še	pose-
bej	če	je	dobra	vidljivost,	kar	je	pogoj	za	
nastanek	dobre,	kvalitetne	fotografije.
Enega	sončnega	decembrskega	dne	
sem	navdušeno	fotografirala	dobrih	10	
centimetrov	dolgega	“kodrastega”	polža,	
posutega	z	viola	pikami.	Šele	čez	par	dni	
sem,	s	prijateljevo	pomočjo,	odkrila,	da	
gre	za	vrsto	tropskega	polža	Bursatella	
Leachi	 (v	slovenščino	simpatično	pre-
vedeno:	kosmati	morski	 zajček),	ki	 je	
najverjetneje	prispel	v	tanku	z	balastnimi	
vodami	 kakšne	 čezoceanske	 ladje.	
Naslednji	teden	so	časniki	objavili	prvo	
najdbo	(Borut	Furlan)	tega	polža	tudi	v	
slovenskemu	morju.
Morje	 pri	 Sesljanu	 mi	 ni	 dalo	 samo	
biološkega	vedenja	o	morskem	življenju.	

Tukaj	sem	spoznavala	osnove	podvodne	
fotografije,	preizkušala	novo	opremo,	
nove	fotografske	nastavitve.	In	še	danes	
poskušam	nasvete	internetnih	znancev,	
ki	svoje	 fotografsko	znanje	pridobivajo	
na	prekrasnih	 tropskih	 lokacijah,	upo-
rabiti	v	tej	sesljanski	“luži”.	Potem	nosim	
iz	 morja,	 ki	 me	 pričaka	 s	 5-metrsko	
vidljivostjo,	 makro	 fotografije	 prekra-
snih	mikroorganizmov.	 In	pošiljam	na	
ocenjevanje	te	moje	fotografije	majhnih	
radovednih	 rakcev,	kozic	s	srčkom	na	
“ritki”…	in	naletim	na	navdušenje.	Tako	
sem	na	priznan	festival	VODAN	poslala	
svoj	portfolio,	v	katerega	sem	vključila	
tudi	 fotografijo	velikega	morskega	klo-
buka,	posnetega	pri	Sesljanu.	 In	prav	
ta	fotografija	je	bila	razstavljena	skupaj	z	
drugimi	zmagovalnimi	fotografijami.

Mogoče	pa	je	res,	kar	pravijo	-	vidi	samo	
tisti,	ki	gleda	s	srcem.
In	zaradi	tega	z	grozo	spremljam	razprave	
o	namestitvi	plinskega	terminala	na	tem	
območju.	Prav	tako	me	skrbijo	vsi	večji	
posegi	 v	 ta	prostor,	kot	 je	predvidena	
izgradnja	hotelskega	naselja	na	območju	
bližnjega	kamnoloma.	Zavedam	se,	da	
jih	ne	moremo	ustaviti.	Vseeno	upam,	
da	bodo	čim	manj	vplivali	na	ta	občutljiv	
in	 že	 preveč	 načet	 severnojadranski	
podmorski	ekosistem.
Umetnik	in	kipar	Oskar	Kogoj	je	skulp-
turi	morskega	konjiča	postavil	na	glavo	
krono.	Ta	nežni	princ	podmorja	 vlada	
svojim	kraljestvom	s	ponosom	 in	do-
stojanstveno.	Naša	dolžnost	je	skrb,	da	
tako	tudi	ostane.

BRISAČE KAMENARIČ
Vsak	iz	vode	pride	moker	 in	takrat	 je	brisača	nenadomestljiva.	Še	posebej	če	piha	veter.	
SPZ	je	zato	dala	izdelati	brisače!	In	to	kakšne!	Večnamenske!	Na	barko	brisačo	razgrneš	in	
vsi	vedo	kaj	si!	To	enostavno	ni	izdelek,	ki	bi	končal	v	omari,	pač	pa	ga	uporabljaš	vsak	dan.	
Poleg	tega	so	krasno	darilo	za	prijatelje,	člane	drugih	klubov...
Pravijo	da	bo	letos	vroče	poletje	in	kopalne	brisače	bodo	množično	v	uporabi.	Ko	se	odločite	
za	brisače	z	vašim	sloganom	in	logotipom	za	poslovno	darilo,	se	bodo	obdarjenci	vsaj	stokrat	
na	sezono	spomnili	na	vas.
Več	o	brisačah	najdete	na	www.brisace.kamenaric.si.	Pošljite	 logo	v	krivuljah	na	tomaz@
kamenaric.si,	da	vam	pripravijo	postavitev	in	ponudbo.	

Prepričani	smo,	da	boste	zadovoljni!
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To	so	najbolj	pogosti	komentarji,	ki	smo	jih	
poslušali	lani	konec	decembra	in	v	začetku	
janurja.	 Marsikdo	 nam	 sploh	 ni	 verjel,	 da	
se	 je	 tam	gor	sredi	zime	možno	potapljati.	
O,	pa	se	da.	Kakšnih	20	metrov	pod	vrhom	
Velikega	Zvoha	(1971	m),	ki	je	najvišja	točka	
smučišča	Krvavec,	je	od	leta	1996	jezero.	
Prvotno	kraško	vrtačo	so	zajezili,	 vanjo	pa	
začeli	zbirati	vodo	za	umetno	zasneževanje	
smučišč.
Ker	 smo	 bili	 lani	 (20.	 januar	 2008)	 tako	
navdušeni	 nad	 prvim	 potopom	 na	 Krva-
vcu,	smo	 letos	komaj	čakali,	da	ponovimo	
doživetje.
Vreme	ni	obetalo	prav	nič	prijetnega.	Že	ves	
teden	 so	 bile	 dopoldanske	 temperature	 v	
dolini	krepko	pod	minus	10	stopinj.	Na	našo	
srečo	pa	so	bile	temperature	v	gorah	malce	
prijaznejše,	samo	malenkost	pod	ničlo.
Zadnje	 priprave	 na	 potop	 so	 se	 odvijale	
dan	pred	potopom.	Da	bi	se	izognili	nepo-
trebnemu	drenjanju	pred	tovornim	vhodom	
spodnje	postaje	kabinske	žičnice,	smo	se	
z	 gasilci	 Gasilsko	 reševalne	 službe	 Kranj	
zmenili,	 da	 vso	 potapljaško	 opremo,	 našo	
in	njihovo,	pripeljejo	oni	z	enim	samim	kom-
bijem,	smučarsko	opremo	pa	vsak	sam.	Tako	
smo	v	petek	kar	nekajkrat	zmotili	gasilce	pri	
njihovih	 vsakdanjih	opravilih	 in	 jim	dostavili	
našo	opremo.
V	soboto,	10.	januarja	2009	ob	7.20	uri	se	je	
na	cesti	proti	Krvavcu	začela	nabirati	kolona	
vozil.	Še	nekaj	ovinkov	in	prikazala	se	je	spo-
dnja	postaja	kabinske	žičnice.	Ura	je	bila	šele	
pol	osmih	in	prvi	smučarji	so	že	čakali	v	vrsti	
na	 začetek	 obratovanja	 kabinske	 žičnice.	
Eden	 za	 drugim	 smo	 parkirali	 čim	 bližje	
parkirišča	za	zaposlene	in	še	predno	smo	iz	
avtomobilov	pobrali	smučarsko	opremo,	 je	
gasilski	kombi	zapeljal	do	tovornega	vhoda	
kabinske	žičnice.	Hitro	smo	zložili	vso	opre-
mo	in	jo	pripravili	za	nakladanje	v	gondole.	
Za	razliko	od	lani,	ko	je	vsak	prinesel	svoj	pas	
z	utežmi,	smo	letos	prinesli	samo	pet	pasov	
z	utežmi.	Opravili	smo	še	 formalnosti	okoli	

plačila	kart	za	prevoz	s	kabinsko	
žičnico	in	sedežnico.
Čez	nekaj	minut	je	prva	gondola	
z	 žičničarji	 že	 hitela	 proti	 vrhu.	
Kmalu	 smo	 bili	 na	 vrsti	 še	 mi.	
Štirje	smo	pograbili	nekaj	kosov	
naše	opreme	in	se	zbasali	v	gon-
dolo,	ostali	pa	so	opremo	zlagali	
v	 gondole	 za	 nami.	 Oddahnili	
smo	 si	 –	 dolino	 so	 prekrivali	
oblaki,	Krvavec	pa	je	bil	v	soncu.	
Obetal	 se	 je	 lep	 sončen	 dan.	
Ko	smo	prišli	na	zgornjo	postajo	
kabinske	žičnice,	smo	začeli	po-
birati	smučarsko	 in	potapljaško	
opremo	iz	gondol,	ki	so	prihajale	
hitro.	Včasih	skoraj	prehitro.	Na	
srečo	 se	 nas	 je	 kmalu	 nabralo	
dovolj,	tako	da	nam	noben	kos	
opreme	 ni	 ušel	 nazaj	 v	 dolino.	
Skupina	 smučarjev,	 ki	 je	 tisto	
jutro	 izkoristila	 za	 povratek	 v	
dolino,	 nas	 je	 presenečeno	
opazovala,	ko	so	se	poleg	naših	

dilc	 pojavile	 jeklenke	 in	 plavutke.	
Čez	nekaj	minut	je	pred	stavbo	pri-
peljal	teptalnik	s	prikolico,	na	katero	
smo	naložili	opremo.	Ker	žičnica	na	
Zvoh	ni	obratovala,	so	nam	ponudili,	
da	tudi	nas	s	teptalnikom	zapeljejo	
do	vrha	Zvoha.	Večina	nas	 je	 to	 z	
veseljem	sprejela,	nekaj	pa	se	jih	je	
odpravilo	s	sedežnico	do	Doma	na	
Krvavcu	in	naprej	do	koče	Gorske	
reševalne	službe.
Ob	 samem	 jezeru	 smo	 imeli	 časa	
na	pretek.	Počakati	smo	morali	še	
tiste,	ki	niso	izkoristili	vožnje	s	tep-
talnikom.	 Občudovali	 smo	 razgled	
v	 dolino	 in	 opazovali	 smučarje	 na	
vrhu	Krvavca.
Čez	dobro	uro	smo	bili	vsi	zbrani	in	
prvi	par	je	bil	že	pripravljen	na	potop	
pod	ledom.	Za	razliko	od	lani	letos	
led	ni	popustil	pod	težo	potapljačev.	
Zaslišali	 smo	 znani	 glas	 motorke.	
Čez	nekaj	 trenutkov	 je	bil	 trikotnik	
izrezan.	Debelina	ledu	je	bila	dobrih	

Potop na krvavcu
“Na	Krvavcu	se	boste	potapljali?”	
“Kje	pa	je	tam	kakšno	jezero?”	
“Saj	ste	nori	...	s	potapljaško	opremo	na	
smučišče!”

Janez Zupan      Foto: Janez Zupan
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petnajst	 centimetrov.	 Prvi	 potapljač,	
Florjan,	se	je	pripel	na	vrv	in	izginil	pod	
vodo.	 Sledil	 mu	 je	 »smučar«	 Iztok,	 v	
popolni	potapljaški	opremi	–	neopren,	
maska,	regulatorja	in	jeklenka,	ter	se	
zapeljal	 v	 ledeno	 vodo.	 Čez	 kakšno	
minuto	so	se	iz	vode	najprej	prikazale	
lepo	zložene	smučke,	nato	pa	še	oba	
potapljača.
Na	vrsto	sva	prišla	jaz	in	Gregor.	Oprtal	
sem	si	jeklenko	in	se	po	riti	spustil	do	
ledene	ploskve.	Počakal	sem	Gregorja	
in	ga	pripel	na	vrv.	Zatem	sem	pripel	še	
sebe	in	skočil	v	ledeno	vodo.	Že	čez	
nekaj	 sekund	 sem	 slišal	 nenavaden	
zvok	regulatorja,	kar	mi	je	dalo	vedeti,	
kaj	bo	sledilo.	Regulator	je	začel	zmr-

zovati.		Obrnil	sem	se	in	zaplaval	proti	
odprtini.	 Gregorju	 sem	 nakazal,	 naj	
mi	zapre	problematični	regulator.	Ker	
je	 tudi	 drugi	 regulator	 nekam	 čudno	
sikal,	sem	zaključil	s	potopom.	Gregor	
je	dobil	novega	sopotapljača,	sam	pa	
sem	prevzel	opravljanje	z	vrvjo.
V	slabi	uri	so	se	pod	vodo	zvrstili	še	vsi	
preostali	potapljači:	Vojc,	Uroš,	Srečo,	
Mare,	Aljoša	in	Damir.
Sledilo	 je	 pospravljanje	 opreme	 in	
nalaganje	le-te	na	prikolico	teptalnika.	
Peščica	se	nas	je	odpravila	peš	proti	
koči	 Gorske	 reševalne	 službe,	 kjer	
smo	 preživeli	 lep	 sončen	 vikend,	
preostali	pa	so	odsmučali	proti	zgornji	
postaji	kabinske	žičnice.	

Za	uspešno	izvedeno	vajo	in	potop	bi	
se	 rad	 zahvalil	 vsem	 udeležencem,	
Gasilsko	reševalni	službi	Kranj,	še	po-
sebno	pa	upravljalcem	smučišča	RTC	
Krvavec	 za	pomoč	pri	 organizaciji	 in	
prevozu	opreme.

Že	pred	leti	so	se	člani	DPD	Jezero	iz	
Velenja	domislili	prav	posrečene	oblike	
druženja	–	potapljaški	VSL,	ki	 so	ga	
organizirali	trikrat.	Prvič	kot	pobudniki,	
drugič	in	tretjič	kot	zmagovalci.	
Nato	 pa	 je	 leta	 2006	 prehodni	
pokal	 zmagovalcev	 prišel	 v	 roke	
Trboveljčanom	 in	 se	 je	 malce	 zatak-
nilo	...
VSL	 smo	 želeli	 izpeljati	 na	 domačih	
smučiščih,	 vendar	 je	 zaradi	 po-
manjkanja	snega	v	Zasavju	nastal	dve-
letni	premor.	Tudi	letos	niso	bili	pogoji	
nič	bolj	primerni,	zato	smo	se	odločili	
izpeljati	4.	tradicionalni	potapljaški	VSL	
na	Rogli.	In	uspelo	nam	je!
Dogajalo	se	je	v	soboto,	7.	februarja.	
Prijavljenih	je	bilo	preko	50	smučarjev	
in	 navijačev	 iz	 klubov:	 DPD	 Trbovlje,	
DPD	 JEZERO	 Velenje,	 PLK	 Koper,	
PD	Maribor	 in	NITRO	DIVING	TEAM	
Mežica.
Na	 žalost	 so	 se	 nekateri	 ustrašili	
slabega	 vremena	 in	 se	 srečanja	
niso	udeležili.	Tako	je	tekmovalo	27	

»potapljučarjev«,	 ki	 so	 po	 pravilih	
tekmovali	v	potapljaški	opremi.	Neo-
prenske	obleke,	maske,	dihalke,	tudi	
uteži	 (seveda	 iz	stiropora),	 jeklenka	
(seveda	 plastična),	 kompenzatorji,	
boje,	vse	to	 je	bilo	moč	videti	sredi	
zimskega	dne	na	Rogli.	Našel	se	je	
tudi	 junak	 v	 »shortyju«	 (le	 zakaj	 je	
imel	pomodrela	kolena?).	Za	dobro	
razpoloženje	 in	 navijaško	 vzdušje	
je	poskrbela	 tudi	 skupina	navijačev	
z	 zastavo,	 transparentom	 in	 »prvo	
pomočjo«	 za	 tekmovalce.	 Skratka,	
poskrbljeno	 je	 bilo	 tudi	 za	 zabavo	
in	 smeh.	 Vremenske	 razmere	 za	
smučanje	 sicer	 niso	 bile	 idealne,	
bi lo	 pa	 je	 dovol j 	 tekmovalnega	
duha	in	volje,	da	se	je	tekma	dobro	
končala.

Prehodni	 pokal	 smo	 si	 ponovno	
prismučali	Trboveljčani,	kljub	temu	pa	
je	prostovoljni	 organizator	naslednje-
ga	 potapljaškega	 VSL	 Nitro	 Diving	
iz	 Mežice.	 Podelitev	 pokala,	 kolajn,	
diplom	 in	spominskih	kap	 je	potekala	
na	Mašin	žagi.	Tam	je	bilo	poskrbljeno	
tudi	 za	 jedačo,	 klepet,	 spoznavanje.	
Manjkala	ni	niti	pesem.
Prijetno	 se	 je	 bilo	 družiti	 na	 malo	
drugačen	način,	kot	smo	navajeni.	Vsi	
udeleženci	smo	bili	mnenja,	da	se	tradi-
cija	potapljaškega	VSL	mora	nadaljevati,	
kljub	morebitnemu	slabemu	vremenu.	
Konec	koncev	smo	potapljači	navajeni	
biti	mokri.	Od	zunaj	in	od	znotraj.

Pa	lep	»potapljučarski«	pozdrav	HOP,	
HOP,	HOPOTOOOP!	

4. PotaPljaŠki veleslaloM – roGla 2009
Zima	ni	ravno	čas,	namenjen	vodnim	
užitkom	 potapljačev.	 Mraz,	 sneg,	
veter,	megla,	...
Na	 morje	 in	 pod	 vodo	 nas	 nekako	
ne	 vleče,	 zato	 pa	 imamo	 čas	 za	
drugačne	aktivnosti.

Marjana Jere      Foto: Marjana Jere
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Novi	 načelnik	 Podvodne	 reševalne	
službe	 Slovenije	 Vladimir BAN,	 ki	
je	hkrati	tudi	predsednik	kluba	Kro-
ta	 SUB,	 je	 leta	 2006	 postal	 vodja	
Reševalne	postaje	Ljubljana.	Enoti	je	
predvsem	po	organizacijski	plati	dal	
nov	zagon,	na	področju	reševanja	pa	
se	 je	opiral	na	 izkušene	 reševalce.	
Še	 posebej	 izpostavlja	 Davorina 
Zupanca,	ki	jim	je	bil	vedno	na	voljo	
in	 mlade	 tudi	 naučil	 tehnik	 iskanja,	
pomembna	pa	je	bila	podpora	takrat-
nega	načelnika	PRS,	mag. Antona 
Travnerja.	 Novost	 je	 bila	 tudi	 pri-
dobivanje	 sponzorskih	 sredstev,	 s	
katerimi	so	zagotovili	veliko	skupne	
in	osebne	reševalne	opreme.

Tudi	načelništvo	PRS	je	prevzel	s	podobno	
ambicijo,	da	za	sabo	pusti	pozitiven	pečat.	
Ne	napoveduje	revolucionarnih	sprememb.	
K	sodelovanju	je	kot	namestnika	povabil	Si-
mona	Lasa	iz	Trbovelj,	Andrej	Šekli	iz	Nove	
Gorice	bo	skrbel	za	izobraževanje,	Matej	
Šetina	pa	 za	administracijo	 in	 logistiko.	
Za	evidenco	opreme	 in	drugih	sredstev	
bo	še	naprej	skrbel	Bogdan	Šajnovič	 iz	

v l ad im i r  ban -  nov i  naČeln ik  Prs
Gornje	 Ra-
dgone.	 Eno	
izobraževanje	
je	že	bilo	izve-
deno,	jeseni,	
natančneje	
12.	 septem-
bra,	 pa	 bo	
na	Ljubljanici	
skupna	 vaja	
PRS.	 Napo-
veduje	 več	
a k t i v n o s t i	
na	 področju	

izobraževanja	in	usposabljanja	ter	s	tem	tudi	
pomlajevanje	PRS-ja.
Na	področju	opremljanja	se	z	možnimi	spon-
zorji	 dogovarjajo	o	nakupu	prepotrebnega	
podvodnega	 robota.	 Iščejo	možnosti	 za	 ra-
cionalne	nakupe	opreme,	 tj.	kupiti	čim	več	
kakovostne	opreme	za	čim	manj	denarja.	Z	
vodji	postaj	se	bodo	skušali	dogovoriti,	da	v	
prihodnje	ne	bi	kupovali	manjših	stvari,	kot	so	
rokavice,	dihalke	ipd.,	temveč	pomembnejše	
in	večje	dele	opreme,	kot	so	npr.	regulatorji	
ipd.,	saj	se	sicer	preveč	denarja	porazgubi.
Vladimir	Ban	si	je	v	naslednjih	dveh	letih	zadal	
nabaviti	 vozilo	za	potrebe	PRS-ja	 in	podvo-
dnega	robota.	Če	mu	to	uspe,	bo,	kot	sam	
pravi,	to	velik	uspeh.	Za	naprej	pa	v	težkih	
gospodarskih	časih	meni:	»Moji	predhodniki	
in	predsednik	SPZ	so	zelo	blizu	dogovora	
s	 sponzorjem	o	nabavi	 vodnega	plovila	 za	

P R S  -  N O V I  N A Č E L N I K  P R S

Matej Šetina      Foto: Janez Zupan

PRS.	 Moja	 vizija	 vodenja	 (na	 daljši	
rok,	 6	 let	 naprimer)	 je	 pridobiti	 oz.	
kupiti	skupne	prostore	za	PRS.	Torej	
prostor	za	skupno	opremo,	sestanke	
ipd.	Če	dobimo	plovilo,	bo	 to	nujen	
strošek.	Mislim,	da	 je	 z	malo	 truda	
zadeva	 izvedljiva.«	 Glede	 odnosov	
med	SPZ	in	PRS	pa	dodaja:	»Poglejte,	
Slovenska	potapljaška	zveza	je	usta-
noviteljica	Podvodne	reševalne	službe	
Slovenije	in	s	tem	tako	rekoč	tudi	njena	
lastnica,	ti	odnosi	so	opredeljeni	v	pra-
vilniku	PRS.	Prav	je,	da	ima	tudi	zveza	
nekaj	od	tega,	saj	nam	nudi	prostore,	
računovodstvo,	administracijo.	To	tudi	
na	trgu	ni	zastonj.	Kar	se	tiče	denarja,	
moramo	to,	kar	imamo	na	razpolago,	
racionalno	 porabiti,	 javnosti	 in	 sofi-
nancerjem	pokazati,	 da	 smo	 vredni	
spoštovanja	in	tudi	kakšne	večje	do-
tacije	oz.	sponzorskih	sredstev.	Jasna	
pa	je	moja	vizija,	da	se	morajo	vsi	člani	
ter	ustanovljeni	 komiteji	 v	SPZ	sami	
na	svoj	način	boriti	za	svoj	denar.	Mi	v	
PRS-ju	se	bomo!«	
Pri	delu	v	prihodnje	si	želi	predvsem	
prijateljstvo	brez	zamer	ter	aktivno	so-
delovanje	v	akcijah	in	sami	organizaciji	
PRS.	Pozabimo	slabe	dni,	kajti	vsi	jih	
imamo.	Pozabimo	preteklost,	ki	je	ne	
moremo	spremeniti,	 in	se	zazrimo	v	
prihodnost,	potrudimo	se,	da	bo	svetla	
in	uspešna.

Vabilo na EKO AKCIJO KRK 2009
Spoštovani	!
SLOVENSKA	POTAPLJAŠKA	ZVEZA	in	HRVATSKI		RONILAČKI	SAVEZ	organizirata	23.5.2009,	največjo Eko 
akcijo na Jadranu		-	EKO	KRK	2009	na		otoku	Krku.Vabljeni	ste	vsi	potapljači	iz	celotne	Slovenije.	Letos	se	bo		turistična	
skupnost	mesta	KRK	še	posebaj		potrudila	s	prireditvijo	pravega	potapljaškega	praznika.

Sobota,23.5.09
09.00-10.00		 prihod	in	prijava	udeležencev		(	na	rivi	)	
10.00-14.00		 čiščenje	mestne	luke	in	mestnega	kopališča
14.00-17.00		 organizirani	potopi	za	vse	udeležence	-	Kormati	,Cres,	Mali	Plavnik
17:00												 kosilo	in	zabava	
Nedelja,24.5.09	-možnost	potapljanja	po		dogovoru	z	organizatorjem,	saj		otok	Krk	ponuja	odlično	izhodišče	za	potope.

Za jedačo in prehrano poskrbljeno, vsak udeleženec prejme spominsko majico, pripada pa mu brezplačen potop. 
Na vašo željo lahko organiziramo tudi prenočišče - 20 EUR na osebo v dvoposteljnih sobah in apartmajih.

Akcija	se	bo	odvijala	v	samem	središču	mesta,	kar	zahteva	posebno	organizacijo	in	logistično	podporo.	Ob	tej	priliki	
vljudno	naprošamo	vse,	da	pridete	s	polnimi	jeklenkami,	ker	bo	število	udeležencev		veliko,	polnjenje	pa	zelo	oteženo.	
Vsem	udeležencem	priporočam	po	dve	polni	jeklenki.Hvala	lepa	za	razumevanje	in	vljudno	vabljeni	.

Prijave in informacije: 041 918 063 in na e mail: matej.setina@radioekspres.si
Potapljaški	pozdrav	in	se	vidimo	na	Krku	!

Vlado	Ban	
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Koleos,	 je	 prvi	 Renaultov	 križanec	
(crossover),	 ki	 je	 idealen	za	pobeg	
od	vsakdanjih	navad.	Renault	Koleos	
je	udoben,	zelo	lahkoten	za	vožnjo	in	
ponuja	pristne	terenske	zmogljivosti.	
Zasnovan	je	za	raznovrstnost	upora-
be,	 saj	 zagotavlja	 enako	 zaupanje	
zbujajočo	vožnjo	v	mestu,	po	odprtih	
cestah	ali	avtocestah,	kot	tudi	izven	
utrjenih	cestišč.	

Renault Koleos je bil prvič javno 
predstavljen marca na mednarodni 
avtomobilski razstavi v Ženevi, v 
slovenskih salonih Renault pa bo na 
voljo 15. septembra.
	
Renault Koleos, zlahka osvojljiv 
križanec
Renault	 Koleos	 je	 dolg	 4,52	 metra	 in	
širok	1,85	metra.	Nekaterim	oblikovnim	
značilnostim	 terenskih	 avtomobilov	
navkljub	 je	 Renault	 Koleos	 križanec,	
ki	 zares	 ponuja	 uspešno	 mešanico	
dinamičnih	in	uravnoteženih	potez.	Poleg	
terenskih	 lastnosti,	 kot	 so	 visok	odmik	
od	 tal	 in	 zaščitne	 obloge	 spodnjega	
ustroja,	 k	 splošnemu	 vtisu	 Koleosa,	 ki	
vliva	zaupanje	vanj,	pripomore	 tudi	 vtis	
njegove	robatosti.
Voznik	in	potniki	se	prav	zlahka	navadijo	
na	 notranji	 prostor.	 Priročna	 zasnova	
armaturne	plošče	in	logičnost	upravljal-
nih	 sklopov	 voznikom	 omogoča	 naglo	
prilagoditev	raznim	funkcijam,	upravljanje	
z	napravami	za	navigacijo,	avdio	opremo,	
prezračevanje,	 gretje	 in	 hlajenje	 pa	 je	
povsem	intuitivno.	Gumbi	za	navigacijski	
sistem,	prostoročno	telefoniranje,	avdio	
napravo	in	samodejno	parkirno	zavoro	so	
na	volanu	ali	pa	drugače	vozniku	zlahka	
dosegljivi.
Obvestila	navigacijskega	sistema	in	av-
dio	opreme	so	prikazana	na	osrednjem	
zaslonu	 na	 zgornjem	 delu	 armaturne	
plošče	in	so	tako	dobro	vidna	za	voznika	
kot	tudi	za	potnike.

Oblica	 opreme	 za	 sproščeno	 vožnjo	
oziroma	potovanje	še	okrepi	vtis,	da	se	
Koleos	zlahka	vključi	v	družino	modelov	
Renault.	 Take	 »družinske	 značilnosti«	
so:	 prostoročna	 kartica	 za	 odklepanje	
in	 zagon	 motorja	 brez	 ključa,	 samo-
dejnost	 vklopa	 žarometov	 in	 delovanja	
brisalnikov,	sistem	nadzora	tlaka	v	pne-
vmatikah,	regulator	in	omejevalnik	hitro-
sti,	ugodje	v	vožnji	pa	dopolnjujejo	tudi	
priročno	na	voznikova	vrata	nameščena	
stikala	 za	 električen	 pomik	 stekel,	 na-
stavitev	 zunanjih	 ogledal	 in	 centralno	
zaklepanje.

Koleos, prvi Renaultov križanec 4x4 
za pobeg iz 
množice.

Praktičen in prilagodljiv
Za	lažji	dostop	ima	Renault	Koleos	vrata	
prtljažnika	v	dveh	delih.	Zgornji	del	vrat	
se	 odpira	 navzgor	 in	 omogoča	 lahek	
dostop	tudi	na	omejenem	prostoru,	ter	
nalaganje	več	kot		meter	širokih	predme-
tov.	Spodnji	del	 vrat	se	odpira	navzdol	
in	 tvori	 polico,	 olajša	 nalaganje	 dolgih	
predmetov,	 z	 nosilnostjo	 do	 200	 kilo-
gramov	pa	 lahko	med	postankom	služi	
tudi	 kot	 priročna	 klop	 za	 dva	 odrasla.	
Nenazadnje	spada	1,07-metrska	širina	
odprtine	prtljažnika	med	najširše	v	tem	
avtomobilskem	razredu.

Renault      Foto: Renault

R E N A U L T  -  A V T O M O B I L I Z E M
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Sedeži,	ki	so	deljivi	v	razmerju	60:40,	
se	ob	potegu	dveh	ročic	v	prtljažniku	
samodejno	 preklopijo,	 pri	 tem	 pa	
ni	 treba	 odpirati	 stranskih	 vrat.	 Ob	
zloženih	 zadnjih	 sedežih	 je	 dno	
prtljažnika	popolnoma	ravno.	Prostor-
nina	prtljažnika	iz	450	dm3	(VDA),	če	
je	vseh	pet	sedežev	na	svojem	mestu	
naraste	na	zelo	zajetnih	1.380	dm3	
(VDA),	kadar	so	zadnji	sedeži	zloženi	
v	 pod.	 Prekloplj iv	 je	 tudi	 naslon	
sovoznikovega	 sedeža	 spredaj,	 ki	
spuščen	 tvori	 priročno	 mizico,	 ozi-
roma	omogoča	prevoz	do	2,6	metra	
dolgih	predmetov.
V	prostoru	za	potnike	je	obilje	preda-
lov	 in	 drugih	 odložišč,	 med	 drugim	
tudi	15-litrski	predal,	predal	na	osre-
dnjem	 grebenu	 pa	 ima	 odstranljivo	
posodo.	V	prtljažniku	 je	pod	podom	
še	28-litrski	prostor,	s	katerim	skup-
na	 prostornina	 odlagališč	 Koleosa	
doseže	zajetnih	70	litrov	(VDA).
Potnika	 na	 zunanjih	 sedežih	 zadaj	
imata	na	voljo	tudi	preklopni	mizici	s	
stojalom	za	kozarec,	ki	sta	pritrjeni	na	
hrbtišči	prednjih	sedežev.

Aktivna in pasivna varnost
Glavna	 temelja	 aktivne	 varnosti	 sta	
skrbno	zasnovano	podvozje	 in	 zmo-
gljiv	zavorni	sistem,	ki	avtu	pri	hitrosti	
100	kilometrov	na	uro	zagotavlja	zau-
stavitev	na	zgolj	42	metrih,	kar	je	ena	
najkrajših	 zavornih	 poti	 v	 segmentu	
terencev	in	križancev.
Ob	 zaviranju	 v	 sili,	 ko	 se	 je	 treba	
ogniti	 oviri,	 ali	 ko	 zmanjkuje	 oprije-
ma	 koles,	 se	 Renault	 Koleos	 lahko	
zanese	 na	 protiblokirni	 sistem	 ABS	
z	 elektronskim	 razporejanjem	 moči,	
na	 sistem	 pomoči	 pri	 zaviranju	 v	 sili	
in	sistem	za	nadzor	stabilnosti	ESP	z	
nadzorom	podkrmarjenja.	Še	preden	
pa	 se	 vklopi	 ESP,	 ukrepa	 nadzorni	
sistem	 štirikolesnega	 pogona,	 ki	 ob	
prvi	zaznavi	prekrmarjenja	ali	podkr-
marjenja	ustrezno	prilagodi	razmerje	
prenosa	moči	med	prednjo	in	zadnjo	
premo.
Poleg	 tega	 ima	Renault	Koleos	šest	
varnostnih	 blazin	 (od	 katerih	 imata	
čelni	blazini	proženje,	ki	se	prilagodi	
velikosti	potnika),	omejevalnike	zatez-
ne	sile	za	vse	štiri	stranske	sedeže,	
zategovalnike	na	prednjih	sedežih	in	
Isofix	 sidrišči	 za	 pritrditev	 otroških	
varnostnih	sedežev	na	obeh	stranskih	
sedežih	zadaj.

Renault	 je	za	kupce,	ki	si	želijo	svoj	
avtomobil	 dodatno	 opremiti	 po	 la-
stnem	 okusu	 in	 potrebah,	 pripravil	
nabor	 dodatne	 opreme,	 v	 katerem	
je	 tudi	 nekaj	 elementov	 za	 pouda-
rek	 terenskega	 (dela)	 Koleosovega	
značaja.
Po l e g 	 p reve r j e n e 	 te h n o l o g i j e	
štirikolesnega	 pogona	 Renault	 v	 ta	
segment	 prinaša	 tudi	 svoje	 znanje 
na področju varnosti in za Renault 
značilen pristop do prilagodljivosti 
in udobja.
Renaultov	 prvi	 terenski	 križanec	 od	
vsega	 začetka	 cilja	 na	 mesto	 med	
najboljšimi	v	svojem	razredu	po	kako-
vosti	izdelka	in	storitev,	kar	podkrepi	z	

enako	tovarniško garancijo treh let 
oziroma do 150.000 prevoženih 
kilometrov	 kot	 jo	 imajo	 ostali	 hišni	
modeli	višjega	razreda.
Renault	Koleos	bo	na	voljo	z	dvema	
tipoma	motorjev:	dizelski	motor	v	dveh	
različicah:	 s	 110	 kW	 (150	 KM)	 ali	 s	
127	kW	 (175	KM)	 in	bencinski	2,5-
litrski	motor	čigar	največja	moč	znaša	
126	kW	(170	KM),	največji	navor	pa	
226	Nm.	Ranault	Koleos	bo	lahko	vaš	
že	za	20.900	evrov.
Poleg	tega	v	Avtohiši	Koletnik	v	Mari-
boru	 članom	 Slovenske	 potapljaške	
zveze	 zagotavljajo	 še	 10-odstoten	
popust	na	nadomestne	dele.	

A V T O M O B I L I Z E M  -  R E N A U L T
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S S I  O W D  /  H E U S  -  I Z O B R A Ž E V A N J E

V	SCUBA	SCHOOLS	INTERNATIONAL,	ki	deluje	po	
celem	svetu	in	je	druga	najbolj	razširjena	potapljaška	
asociacija	 na	 svetu,	 oziroma	 v	 njeni	 evropski	
podružnici	se	zelo	trudijo	potapljanje	približati	čim	
širšemu	krogu	ljubiteljev	te	dejavnosti,	saj	si	s	tem	
zagotavljajo	najboljšo	osnovo	za	svoje	delovanje.
Posledica	regionalne	usmeritve	SSI-ja	je	tudi	večje	
število	izdanih	potapljaških	publikacij	in	priročnikov,	
ki	se	prevajajo	v	jezike	članic	te	velike	potapljaške	
asociacije.
V	Sloveniji	smo	do	sedaj	uporabljali	priročnik	SSI	
Open	Water	Diver,	ki	so	ga	v	slovenščino	prevedli	
sodelavci	 Fakultete	 za	 šport.	 Od	 novembra	 lani	
pa	 se	 lahko	 pohvalimo	 z	 novim	 posodobljenim	
slovenskim	 priročnikom,	 ki	 nam	 na	 več	 kot	 200	
straneh	 razlaga	 osnove	 varnega	 in	 sproščenega	
potapljanja.	V	novem	priročniku	so	zajeta	najnovejša	
dognanja	 na	 področju	 potapljanja,	 ki	 jih	 mora	
vedeti	 vsak	 potapljač.	 Opremljen	 je	 z	 barvnimi	
fotografijami,	tabelami,	risbami	in	ikonami,	ki	jasno	
poudarjajo	 najvažnejše	 informacije.	 V	 priročniku	
je	 tudi	 delovni	 zvezek,	 ki	 tečajnikom	 na	 začetnih	
potapljaških	 tečajih	 olajša	 razbrati	 in	 si	 zapomniti	
najpomembnejše	informacije.

Novi	SSI-jev	slovenski	priročnik	Open	Water	Diver,	ki	ga	je	pre-
vedla	Irena	Prezelj,	predstavlja	korak	naprej	v	posodobitvi	učnih	
materialov,	saj	uporabniku	na	pregleden	in	všečen	način	predstavi	
obilo	 informacij,	pomembnih	za	 varno	potapljanje.	Priročnik	 je	
naprodaj	 v	 nekaterih	 specializiranih	 knjigarnah	 in	 v	 vseh	 petih	
SSI	potapljaških	izobraževalnih	centrih	v	Sloveniji	(www.diveSSI.
com).	Lahko	ga	tudi	naročite	na	sedežu	SSI	Slovenija	(Lj	-	Črnuče,	
Pot	24	junija	88)	oziroma	kontaktirate	Ireno	na	e-naslov:	irena@
novasub.si
Cena	 priročnika	 je	 29€,	 člani	 SPZ-ja	 pa	 imajo	 pri	 nakupu	 na	
sedežu	SSI	Slovenija	5	%	popusta.

Dule	Orehek

SSI OPEN WATER DIVER - 
Nov potapljaški priročnik v 
slovenskem jeziku
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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.

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

Calmella cavolinii (Verany, 1846)

kavolinijev gološkrgar
Polži zaškrgarji 
(Gastropoda, Nudibranchia, Flabellinidae)

Opis: Kavolinijev gološkrgar je zelo majhen polž, ki 
doseže velikost le okrog 1 cm. Telo je belo, rinofori so 
gladki, na spodnjem delu opalescentno modri. Cerate 
so vretenaste, oranžno rdeče barve, končujejo pa se 
z belimi konicami.

Območje naselitve: Je endemična vrsta Sredozem-
skega morja. Tako kot druge vrste golih polžev iz dru-
žine Flabellinidae se tudi ta vrsta hrani s polipi trdo-
živnjaških kolonij. Zaradi majhnosti jo težko opazimo, 
verjetno pa je tudi redkejša od nekaterih sorodnih vrst.

  
5–30 m

Cuthona caerulea (Montagu, 1804)

švedski zastavičar
Polži zaškrgarji (Gastropoda, Nudibranchia, Tergipedidae)

Opis: Švedski zastavičar je vrsta golega polža, ki ima telo slamnate barve, iz ka-
terega izraščajo modri izrastki z rumeno obarvanimi konicami. Izrastki so torej 
obarvani kot švedska zastava, od tod njegovo ime. Rinofori so gladki. Zraste do 
2,5 cm.

Območje naselitve: Živi na kamnitem dnu, povsod tam, kjer najde svojo glavno 
hrano, trdoživnjake iz rodu Sertularella. Ni zelo pogosta vrsta, a jo je zaradi zelo 
podobne obarvanosti lahko zamenjati z rumeno-modrim gološkrgarjem (Berghia 
caerulescens), ki pa ima lamelaste rinofore.

 
5–30 m

Mehkužci 251
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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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SPZ TRGOVINA

POTAPLJAŠKA
KNJIŽICA

OVITEK ZA 
POTAPLJAŠKE
DOKUMENTE

PVC- POTAPLJAŠKA
TORBICA

POTAPLJAŠKA
TORBA

PRAPOS

POTAPLJAŠKE
TABLICE

KNJIGA
POTAPLJAÈ 1

SPZ BLOKEC

SPZ - POLO 
MAJICA

NAROCILNICA
v

Naročilnico pošljite na: SPZ, Celovška 25, 1000 Ljubljana, ali  fax: 02/5304 271 ali po elektronski pošti na: potapljac@spz.si 
V cene je vštet 20% DDV. Poslane izdelke bom placal-a skupaj s poštnino po povzetju.
Cene veljajo za člane SPZ z veljavno člansko izkaznico. Cena za nečlane je višja za 30%.

ime in priimek                                                                                ulica in hišna številka                                                                                

podpis naročnika

poštna številka in kraj                                                                     telefon:

Šifra izdelka Ime izdelka Količina Cena ()

Skupni znesek:

SPZ
ZASTAVICA

KNJIGA
POTAPLJAÈ 2

v

OTROŠKO POTAPLJANJEGRADIVO
ZA INŠTRUKTORSKI SEMINAR 

BORIS VUGA

Slovenska potapljaška zveza
marec 2003

Prva izdaja

za varno potapljanje

OTROŠKO POTAPLJANJE

BORIS VUGA

Slovenska potapljaška zveza

marec 2003

Prva izdaja

za varno potapljanje

PRAVILA

SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE 

ZA OTROŠKO POTAPLJANJE

KNJIGA OTROŠKO POTAPLJANJE
Pravila
Gradivo

POTAPLJAŠKA
IZKAZNICA

SPZ TORBA
(za opremo)

SPZ BRISAÈA
V TEMNO MODRI 

BARVI Z ZLATO
IZVEZENIM ZNAKOM

1,50  0,30 
3,30 

8,00  

2,50 

 2,00 

4,50  / izvod

 83,00 
15,40  

OBESEK
ZA VERIŽICO
Zlati
Srebrni

16,00  

20,00 

7,50 

 5,00 

100,00 

5,80 

8,00  
5,80 

2,50 

2,50 

2,50 

za varno potapljanje

Slovenska potapljaška zveza

TECAJ POTAPLJA?KE SPECIALNOSTI

KOMPRESORIST

BORIS VUGA

TEÈAJ POTAPLJAŠKE SPECIALNOSTI

NITROX

POTAPLJAČ 1

doc. dr. Mitja SLAVINEC

za varno potapljanje

KNJIGE NITROX POTAPLJAÈ 1, KOMPRESORIST,
POTAPLJAÈ REŠEVALEC -

KAPA
COUSTOJEVKA

POTAPLJAŠKA
SPZ BRISAÈA

velika (70 x 140cm)
v obliki potapljaške

zastave

 PROMOCIJSKA CENA

15,00 

NOVO
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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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AMFORA

Malovaška ulica 26

1351 Brezovica pri Lj.

predsednik: Božo Pavlin

telefon: 041 661 307

e-mail:bozo_pavlin@t-2.net

DEEP BLUE VELENJE
Društvo za globinske 
potope na dah in podvodni

športni ribolov

Efenkova 61, 3320 Velenje
predsednik: Marko Kolenc 
telefon: 041 682 356

DPA Bela Krajina

8333 Semič

predsednik: 

Dušan Avgustinčič

telefon: 041 409 102

DPD Bled
Veslaška promenada 11
4260 Bled
predsednik: Borut Novak
telefon: 040 143 446
www.dpdbled.si
divermroz@yahoo.com

DPD Kranj
Kebetova 9
4001 Kranj
preds.: Robert Gogala
telefon: 041 499 472
robert.gogala@likopris.si
www. dpdkranj.si

Partizanska 1
1381 Rakek
Preds.:Domen Skuk
tel.: 040 579 318
tunkec@siol.net
www.dpd-rak.com

DPD RAK DPD SKAT
Ul. Pohorskega 
bataljona 9
1000 Ljubljana
predsednik: 

e-mail: tomaz.lampic@mnz.si, www.skat.si
Tomaž Lampič, tel.: 041 693 974

DPD SOČA
Pinka Tomažiča 11

5000 Nova Gorica
preds.: Dejan Mavrič

031 608 388
www.dpdsoca.si

e-mail: dejan.mavric@gmail.com

DPD Tolmin
Sela pri volčah 36

5220 Tolmin

preds.: Dušan Petrevčič

telefon: 041 424 830

dusan.petrevcic@siol.net

DPD Trbovlje
Savinjska c. 35
1420 Trbovlje
predsednik: Janez Golob
telefon: 041 694 418
e-mail: 
janezdpd@gmail.com

DPR TJULNJI
Šmartinska cesta 16
1000Ljubljana
preds.: Žiga Hodnik 
tel.: 031 308 388
ziga.hodnik@gmail.com
www.tjulnji.com

DPV Celje
Dramlje 56a

3222 Dramlje

preds.: Zlatko Šunko

telefon: 031 614 365
e-mail: zlatko.sunko@siol.net

DPVD Bohinj

Kamnje 4

4264 Bohinjska Bistrica

preds.: Metod Smukavec

telefon: 041 368 964
dpvd@bohinj.si

DRM
Križevniška 2

1000 Ljubljana
predsednik: Aleš Musič

telefon: 041 667 158
a.m@siol.net

www. drm-drustvo.si

telefon: 041 771 207
dufa@siol.net
www.dufa.net

DUFA CLUB - 6330 Piran
predsednik: Dušan Kavs

ERBO
Škofja vas 3/b
3211 ŠKOFJA VAS
Boštjan Ernst
GSM 041-639-214
www.erbo.si 
bostjan.ernst@volja.net

EURO DIVER
Bizoviška cesta 4/a
1000 LJUBLJANA

Predsednik: Jure Dolinar, tel.: 041/506-412
e-mail: euro.diver@email.si

GA-PO-RA
Gasilska cesta 2
9250 Gornja Radgona
predsednik: 

Bogdan Šajnovič
telefon: 031 383 108
klub@gapora.si
www.gapora.si

H2O Team Maribor
Vajngerlova 11
2000 Maribor
preds.: Aleš Novak
tel.: 041 703 241
ales@h2oteam.com
www.h2oteam.com

JEZERO Velenje
Žarova cesta 16
3320 Velenje
preds.:Martin Rebula
Tel.: 051 353 748
rebula@dr-mr.org
www.dpd-jezero.org

KPD ŠOŠTANJ

Florjan 172
3325 Šoštanj
predsednik: 
Dani Urbanc
telefon: 041 467 570
e-mail: slavko.hostnik@rlv.si

KROTA SUB
Cikava 22, 
1290 Grosuplje
preds.:  Vladimir Ban
telefon: 041 685 166
e-mail: ban@krotasub.com
www.krotasub.com

MANTA CLUB
Oktobrske revolucije 27c 
6310 Izola
preds.: Jernej Sedmak
telefon: 031 309 449
www.manta-club.si
e-mail: manta.club@siol.net

MARIS SUB

Ob progi 1, 6311 Izola

Preds.: Marino Ferfolja

e-mail: 
marino.ferfolja@siol.net

tel.: 041 688 669

MOLA
Tominje 13
6250 Ilirska 
Bistrica
Matjaž Matko
tel.: 051 683040
e-mail: info@mola.si  •  http://www.mola.si

NEPTUN
Pod 

ježami 20
1000 Ljubljana

preds.: Igor Mauser, telefon: 041 405 360
neptun@telemach.net, www.neptun-klub.si

   

NITRO DIVING
Trg svobode 14
2392 Mežica
preds.: Klemen Tasič
telefon: 041 767 116
klemen.tasic@nitrosportklub.com 
www.nitrodiving.com

Celovška 25
1000Ljubljana
preds.: Boštjan Pavle
tel.: 040 765 733

www.noriksub-klub.siinfo@noriksub-klub.si •

NORIK SUB 
Ljubljana

NORIK SUB 
Piran

Prešernovo nabrežje 24
6330 Piran

preds.: Marjan Makuc
telefon: 041 590 746

marjan.makuc@sub-net.si

NOVA SUB
 

Cankarjeva 20 
1240 Kamnik
preds.: Saš Dolinšek
telefon: 031 399 300
e-mail: saso@ditisk.si
www.novasub-klub.si

OCTOPUS Krško
Cankarjeva ulica 3a

8270 Krško

preds.: Jurij Podgoršek

telefon: 041 636 153

jure.podgorsek@siol.net

ORKA Ljubljana
Tomačevo 30 a
1000 Ljubljana
preds.: Urša Mulej
telefon: 041 412 996
ursa.mulej@iona-m.si
www.orka-klub.si

ORKA
 Pirniče

Zg. Pirniče 26
1215 Medvode
predsednik: Sašo Šulc
telefon: 041 755 069, sulc.orka@volja.net
http://rcul.uni-lj.si/~bfmedved/orka.htm

PD ANKARAN - MORNAR

Jadranska cesta 66
6280 Ankaran
Vodja sekcije:
Kosi Boštjan-Jože
tel.: 040 231 505
e-mail: kosi1@siol.net

PD M3 Novo mesto

Irča vas 23
8000 Novo Mesto
Senad Durmič
tel.:041 736 870
tatjana.durmic@guest.arnes.si

PD Maribor
Koroška 33
2000 Maribor
preds.: Iztok Pohorec
telefon: 041 761 290
pohorec.iztok@slon.net
www.pdmb.net

PD Murska Sobota
Klavniška ulica 15
9000 Murska Sobota
tel.: 031 320 992
predsednik: 
doc. dr. Mitja Slavinec
mitja.slavinec@uni-mb.si
www.potapljasko-drustvo.si

PD NEMO
Poljanska c. 54
1000 Ljubljana 
preds.: Daniel Hebar
tel.: 040 488-881
www.nemo-drustvo.si
daniel.hebar@nemo-drustvo.si

PD OCEAN
Kalinškova 18 
4000 Kranj 
preds.: Jože Šoba 
telefon: 041 386 786 
www.ocean-drustvo.si 
e-mail: info@ocean-team.si

PD PTUJ
Svržnjakova 9
2250 Ptuj
predsednik: 
Milan Matijevič
telefon: 031 634 870
potapljac@hotmail.com

PD SIDRO
Črešnjevec 36
2310 Slovenska 
        Bistrica
predsednik: 
Martin Vinter
tel.: 041 793 984 • e-mail: m.vinter@triera.net

PGD ŠKOFJA LOKA

Studenec 5 
4220 ŠKOFJA LOKA 
Predsednik: Janez Sušnik
telefon: 041 603 260

 e-mail: limos@siol.net
 

PH LJUBLJANA

Brilejeva 21, 1000 Ljubljana
preds.: Aleš Veršič
tel.: 041 33 64 20

www.phljubljana.si
e-mail: ales.versic@guest.arnes.si

PK MEHURČE K
Borisa Kalina 16, Solkan  
5001 Nova Gorica
preds.: Branko Belingar
telefon: 041 705 349

predsednik@mehurcek.com
www.mehurcek.com

PK SL. KONJICE
Antona Janse 01
83210 Slovenske Konjice
preds.: Branko Ravnak
tel.: 031 342 855
www.iahd-adriatic.org
e-mail: info@iahd-adriatic.org

PLAVUTKA Kranj
Vrečkova ul. 3
4000 KRANJ
preds.: Peter Kokalj
Tel.: 031  621  941

e-mail:peter@plavutka.com
www.plavutka.com

PLIMA SUB

Zdraviliško naselje 1
9252 Radenci

mag. Marko Šefer
tel.: 040 140 367
plima@plimasub.net  •  www.plimasub.net

predsednik: 

PLK
Ljubljanska c. 6, pp 1229
6000 Koper
preds.: Miha Steinbacher
telefon: 041 718 086

www.klub-plk-koper.si
miha@klub-plk-koper.si

PONIREK
Ulica heroja Marinclja 2

1330 Kočevje
predsednik: 

Zlatko Kovač 
tel.: 031 645 510

zlatkokovac@gmail.com

UPD POZEJDON
Gortanova 22
1000 Ljubljana
preds.: Slavko Potočnik 
telefon: 041 341 711
slavko.potocnik@mf.uni-lj.si
www.uni-lj.si/drustva/pozejdon/index.htm

POZEJDON Krško
Kovinarska 9a
8370 Krško
preds.: Jani Longo
telefon: 07 48 02 176
jani.longo@nek.si
www.car.si/pozejdon

RPD Piran
Trinkova 1
6330 Piran
predsednik: 
Sandi Ramuševič
telefon: 041 677 615
e-mail: sanram01@gmail.com

SHARKY - Seča 109
6320 Portorož, tel.: 041 635 763

predsednik: Lado Celestina

www.sharky.si
e-mail: lado.celestina@volja.net

SIRENA SUB
Vipavska 54
5000 Nova Gorica
predsednik: Damir Podnar
telefon: 041 687 210
dado.podnar@siol.net
www.potapljanje.com/sirenasub/

sirena.htm

ŠD DELFIN

Breg 28
1332 Stara Cerkev
preds.: Milan Kos

 tel.: 051 416 861
e-mail: sddelfin@volja.net

ŠD RIBA
Kamniška ul. 48, 1000 Ljubljana

preds.: Tina Jeromen, tel.: 041 365542
tina@17slon.org • www.riba-drustvo.si

ŠD SAPA

Dolga reber 33b, 6000 Koper
Predsednik: Erik Stojanovič Kocjančič
Telefon: 041 345 817
e-mail: sd.sapa@email.si
www.sdsapa-drustvo.si/index.php

ŠRD LOKVANJ

Župančičeva 9
4260 Bled
preds.: Zdenko Molj
telefon: 041 621 734
e-mail: miro.peternelj@pentagrama.si

VIDRA Krško
Cesta 4 julija 38 A
8270 Krško
preds.: Matjaž Volk
tel.: 040 727 278

www.dpvidra.net
matjaz.volk@kovis.si

 

VIVERA
Plešičeva 43
1000 Ljubljana
preds: .Miro Potočnik
telefon: 041 676 314

www.vivera.si
e-mail: info@ vivera.si

VODAN Nova Gorica
30.divizije 15A 

5000 Nova Gorica
telefon:051 330 735

www.drustvo-vodan.si
preds.: Aleksander Grum

e-mail: aleksander.grum@drustvo-vodan.si

TRITON

Laminjanska 111
6320 Portorož
preds.: Ernest Brožič
telefon: 051 255 499
e-mail: ernest.brozic@gmail.com

Društvo vodnih športov Triton Na portalu
www.spz.si

najdete vsa objavljena
društva

Župančičevo sprehajališče 1
8000 Novo mesto
Preds.: Aleš Blatnik
tel.: 041 720 792

e-mail: ales.blatnik@kpa.si
www.kpa.si

   

KPA NOVO MESTO

PD U-556

Majeričeva ulica 7
2000 Maribor
predsednik: 

telefon: 040 205 199
e-mail: as.braco@gmail.com

Bratkovič Aleksander

PD Reševalna enota 
Javnega zavoda za 
zaščito in požarno 
reševanje Maribor
CESTA PROLETARSKIH BR. 21
2000 Maribor

ŠPORTNO DRUŠTVO DPS

Podreča 81
4211 Mavčiče
predsednik: Peter Draksler
telefon: 041 347 481
e-mail: peter.draksler@siol.net


