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21.8.	–	22.8.2009	-	Treningi	
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U V O D N I K 

Drage kolegice, spoštovani kolegi! 

Pomladne dni, ki oznanjajo 
pričetek potapljaške sezo-
ne, so kot vsako leto do se-
daj tudi letos zaznamovale 
številne ekološke akcije. 
Nekatere, kot so čiščenje 
Ljubljanice ali Blejskega je-
zera, so že tradicionalne in 
tako uveljavljene v okolju, 
da bi jih v primeru odpovedi 
pogrešali ne le potapljači, 
temveč tudi širša javnost.

Pogosto smo lahko priče polemikam o smiselnosti 
in smotrnosti tovrstnega početja, saj potapljači nikoli 
ne bomo iz vode uspeli izvleči toliko odpadkov, kot 
so jih drugi zmožni vanjo zmetati. To je seveda res, 
ampak ni osnovni namen ekoloških akcij niti njihov 
edini cilj zgolj očistiti naše reke, jezera in morje. 
Še pomembnejša je preventivna dejavnost, vzgoja 
in ekološko osveščanje, predvsem mladih, pa tudi 
manj mladih. Le tako bomo dosegli, da bo smeti iz 
leta v leto manj.
Veliki kupi smeti, ki jih potapljači zložijo na obalo, 
so prav gotovo primerno svarilo in opomin. Vendar 
tisti, ki so udeleženci ekoloških akcij, tovrstnih sva-
ril in opominov ne potrebujejo. Pomembno je, da 
o tem seznanimo širšo javnost, in naj fotografija z 
naslovnice vsaj malo pripomore k temu, da bomo 
vsi z lastnim zgledom, pa tudi opozorili in aktivnim 
opozarjanjem, dvigovali našo ekološko kulturo. Voda 
imamo v Sloveniji premalo, da bi jih lahko uporabljali 
za odlagališča smeti. 
Potapljanje je lepo predvsem zaradi čudovitih pogle-
dov, ki smo jih le potapljači lahko deležni pod vodo. 
Poskrbimo, da bodo takšni tudi ostali. Vsak posamez-
nik lahko pri tem sodeluje, in tudi mora.
Vsem udeležencem ekoloških akcij, še posebej 
tistim, ki jih iz leta v leto prirejate in nadgradite z mno-
gimi preventivnimi ter izobraževalnimi aktivnostmi, 
pa za opravljeno delo vse čestitke in iskrena hvala. 
Počnete nekaj, za kar vam je narava hvaležna.

dr. Mitja Slavinec
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Suunto,	v	svetovnem	merilu	vodil-
no	podjetje	na	 trgu	potapljaških	
računalnikov,	 je	v	mesecu	maju	

na	 tržišču	 predstavilo	 nov	 računalnik	
za	 tehnično	potapljanje	Suunto	HelO2	
in	 program	 za	 tehnično	 načrtovanje	
potopov	 (Dive	Planner).	Računalnik	 je	
posebej	zasnovan	za	tehnične	potapljače	
-	potapljače,	ki	uporabljajo	Trimix,	Nitrox	
in	kisik.	

Glavne	prednosti	 računalnika	Suunto	
HelO2:
-	 uporabna	globina	je	120	m,
-	 Suunto	 tehnični	RGBM	algoritem.	

Algoritem	je	razvil	dr.	Bruce	Wienke,	
mednarodno	priznan	strokovnjak	s	
področja	dekompresije,	

-	 programiranje	do	osem	plinov,
-	 vsebnost	kisika	od	8-100%,
-	 vsebnost	helija	od	0-92%,
-	 globoki	postanki	
-	 uporabnik	 lahko	 zamenja	 baterijo	

sam,
-	 več	informacij	na	www.suunto.com.

Glavne	prednosti	Suunto	programa	za	
tehnično	 načrtovanje	 potopov	 (Dive	
Planner)

-	 enostaven	za	uporabo,
-	 grafičen	prikaz	potopa,
-	 možnost	izdelave	rezervnega	plana,
-	 uporabnik	 lahko	preizkusi	 različne	

variacije,
-	 prenos	podatkov	med	načrtovalcem	

potopov	in	računalnikom	s	pomočjo	
USB	kabla,

-	 uporabnik	 lahko	primerja	dejanski	
potop	s	planiranim	potopom,

-	 več	informacij	na	www.suunto.com.

Suunto	HelO2,	program	za	 tehnično	
načrtovanje	potopov	in	USB	kabel	lahko	
kupite	 v	 naših	 trgovinah	 za	 799,00	
EUR.	
Suunto	HelO2,	program	za	 tehnično	
načrtovanje	 potopov,	 USB	 kabel	 in	
brezžično	sondo	za	pritisk	v	jeklenki	lahko	
kupite	 v	naših	 trgovinah	 za	1.199,00	
EUR.
Seznam	trgovin	po	Sloveniji	lahko	najdete	
na		www.skupinanoriksub.si	
Naročeno	blago	vam	lahko	pošljemo	tudi	
po	povzetju.

Suunto HelO2
SKUPINANORIKSUB,	 uradni	 distri-
buter	Suunto	diving	programa	v	Slo-
veniji,	Vam	predstavlja	računalnik	za	
tehnično	potapljanje	Suunto	HelO2	
in	program	za	tehnično	načrtovanje	
potopov	(Dive	Planner).	

Hrvaške dovolil-
nice za podvod-
ni lov
Podvodne	 r ib iče	 in	 t rnkar je	
obveščamo,	da	so	v	trgovini	Scu-
bacenter	 na	 voljo	 dovolilnice	 za	
športni	 ribolov	 na	 Hrvaškem	 za	
leto	2009	in	pripadajoče	članske	
izkaznice	Hrvaške	zveze	za	športni	
ribolov	 na	 morju	 in	 članske	 karte	
društva.	 Cene	 so	 enake	 kot	 v	
prejšnjem	letu.

Zastopstvo za 
novi blagovni 
znamki
Podjetje	Scubatom	iz	Ljubljane	je	
prevzelo	zastopstvo	za	novi	blagov-
ni	znamki	opreme	za	podvodni	lov.	
Prva	 pošiljka	 priznane	 francoske	
blagovne	znamke	H.	Dessault	je	v	
trgovini	Brnčičevi	13	na	voljo	že	od	
sredine	maja.	
Svoje	podjetje	pa	je	ustanovil	tudi	
večkratni	 svetovni	prvak	 v	podvo-
dnem	 lovu	 J.	 B.	 Esclapez,	 in	 v	
kratkem	vam	bodo	s	ponosom	že	
ponudili	 celotno	 paleto	 njegove	
vrhunske	 opreme	 za	 podvodni	
ribolov.

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,	 Ljubljana.	
Podrobnejše	informacije	ali	naročila	
na	041	918	063	(Matej).

Matko	Mioc						Foto:	splet
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Hiperbarična 
komora v Ljubljani
Zametki	Centra	za	baromedicino	segajo	v	devetdeseta	leta,	
ko	so	se	na	Inštitutu	za	fiziologijo	MF	v	Ljubljani	pričele	ra-
ziskave,	nato	pa	tudi	zdravljenje	bolnikov	v	manjši	hiperbarični	
komori.	 Po	 letu	 2000	 so	 na	 Inštitutu	 za	 fiziologijo	 zbrali	
finančna	sredstva	za	ureditev	prostorov	v	kleti	stavbe	Medi-
cinske	fakultete	na	Korytkovi	2	in	za	nakup	večje	hiperbarične	
komore.	 Komora	 je	 dolga	 6,5	 metra	 in	 ima	 premer	 2,20	
metra.	V	glavnem	odseku	je	istočasno	možno	zdraviti	osem	
sedečih	in	dva	ležeča	bolnika.	Najvišji	delovni	tlak	komore	
je	6	barov,	kar	omogoča	simulacijo	potapljanja	pod	vodo,	
bolniki	pa	se	običajno	zdravijo	pri	tlaku	1,5	do	2	bara.	Komora	
se	polni	 z	navadnim	zrakom,	bolniki	pa	med	zdravljenjem	
vdihavajo	100	%	kisik	preko	obraznih	mask,	posebnih	kapuc	
ali	 endotrahealnih	 tubusov.	Že	pred	uradni	odprtjem,	26.	
aprila	2005,	se	 je	v	hiperbarični	komori	uspešno	zdravilo	
nekaj	bolnikov,	pri	katerih	je	bilo	tako	zdravljenje	nujno	po-
trebno	zaradi	zastrupitve	s	CO.		Po	letu	2006	je	Zdravstvena	
zavarovalnica	pričela	zdravljenje	v	hiperbarični	komori	odo-
bravati	individualno.	Center	za	baromedicino	sedaj	v	skladu	
med	 MF	 in	 UKC	 izvaja	 zdravljenje	 bolnikov	 v	 hiperbarični	
komori.	 Največ	 bolnikov	 prihaja	 s	 poznimi	 poobsevalnimi	
poškodbami	tkiv.	Zdravijo	se	še	bolniki	z	zastrupitvijo	s	CO,	
z	ranami,	ki	se	slabo	celijo,	s	kroničnim	osteomielitisom,	z	
akutnimi	 travmatskimi	poškodbami,	s	potapljaško	 (dekom-
presijsko)	boleznijo.		

V	komori	 napetost	 popušča,	
pritisk	 počasi	 pada.	 Glasovi	
so	 čedal je	 bol j 	 piskajoči,	

razpoloženje	je	bolj	sproščeno.	Lo-
teva	se	jih	»globinska	pijanost«.	Zunaj	
Žare	vse	nadzoruje	preko	aparatur	in	
spremlja	ves	potek.	Kako	globoko	jih	
spušča,	je	njegova	presoja.	Potem	pa	
postopno	»dvigovanje«,	dekompresija	
in	prilagajanje.	Vse	je	OK.	Izmenjava	
občutkov	 	 po	 prihodu	 iz	 komore	 je	
zelo	pestra.

»Globinski potop« 
v hiperbarični komori

Potapljači	DP	VIVERA	in	DRM	so	se	
dogovorili	z	vodjo	Centra	za	barome-
dicino	v	Ljubljani,	prof.	dr.	Žarkom	Fin-
derlejem,	dr.	med.,	da	opravijo	potop	
na	»suhem«.	V	komori	razen	predse-
dnika	ni	bil	še	nihče.	Nekajkrat	so	si	
jo	ogledovali	samo	»od	zunaj«,	tokrat	
pa	je	šlo	zares.	Sedem	potapljačev	se	
je	odločilo	za	potop	v	hiperbarični	ko-
mori.	Prvi	potop	v	letošnjem	letu	in	to	
na	»suhem«.	Adrenalin	malo	poskoči,	
botruje	trema	in	drug	pred	drugim	ne	
priznajo,	da	jih	je	malo	strah.	

										Jakica	Potočnik						Foto:	Miran	Zupan
prof.	dr.	Žarko	Finderle

V	komori	napetost	popušča,	pritisk	počasi	pada.	
Glasovi	so	čedalje	bolj	piskajoči,	razpoloženje	
je	 bolj	 sproščeno.	 Loteva	 se	 jih	 »globinska	

pijanost«.	Zunaj	Žare	vse	nadzoruje	preko	aparatur	
in	spremlja	ves	potek.	Kako	globoko	jih	spušča,	je	
njegova	presoja.	Potem	pa	postopno	»dvigovanje«,	
dekompresija	 in	 prilagajanje.	 Vse	 je	 OK.	 Izmenja-
va	 občutkov	 po	 prihodu	 iz	 komore	 je	 zelo	 pestra.	
Zavedanje,	 kaj	 se	 lahko	 med	 potopom	 v	 morskih	
globinah	dogaja,	kar	je	odvisno	od	znanja,	izkušenj,	
prisebnosti,	 razsodnosti,	 pomoči	 sopotapljača,	 jih	
postavi	na	»trdna	tla«.	Tam	ni	nikogar,	ki	bi	jih	imel	pod	
kontrolo.	Pregledali	bomo	svojo	potapljaško	opremo	
in	jo	pripravili	za	letošnje	varne	potope,	ne	glede	na	
to,	 kje	 se	 bomo	 potapljali.	 Morebiti	 bomo	 osvežili	
svoje	znanje	in	spomine	na	prejšnje	potope.	Mogoče	
premalo	pomislimo,	da	nas	 »tam	spodaj«	čaka	kaj	
neprijetnega,	 nepredvidljivega,	 nepričakovanega,	
na	 kar	 ne	 bomo	 pripravljeni.	 Lepota	 je	 kot	 sirena,	
previdnost	je	mati	modrosti!
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Naročite 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

Prestižno	priznanje	20	nacional-
nih	organizacij	iz	vsega	sveta	
podeljuje	 vsako	 leto	 muzeju,	

ki	 je	 najbolj	 zaslužen	 na	 področju	
prezentacije	zgodovine	potapljanja.	
Vrednost	nagrade	je	še	toliko	večja,	
saj	 so	 jo	 Pirančani	 dobili	 v	
konkurenci	 Velike	 Britanije,	
Francije,	ZDA,	Švedske,	Dan-
ske	in	drugih	držav	z	mnogo	
bogatejšo	 potapljaško	 tradi-
cijo	kot	pri	nas.	Muzej	bo	na	
podelitvi	31.	oktobra	v	Veliki	
Britaniji	prejel	prehodni	pokal	
z	vpisanimi	vsemi	dosedanjimi	
prejemniki,	 v	 trajno	 last	 pa	
prejmejo	 poseben	 krožnik.	
Muzej	 podvodnih	 dejavnosti	
Piran	 je	 bil 	 ustanovljen	 s	
pomočjo	sredstev	Phare	CBC	
SLO-ITA	 avgusta	 2006.	 Je	
edini	 specializirani	 muzej	 za	
podvodne	dejavnosti	na	vzho-
dni	strani	Jadrana.	V	muzeju	
so	 prikazani	 trije	 pomemb-
ni	 vsebinski	 sklopi:	 delov-
no	 potapljanje	 v	 skafandrih,	
športno	 potapljanje	 in	 po-

Visoko priznanje 
Piranskemu muzeju

Muzej	 podvodnih	 dejavnosti	 Piran	
je	 prejel	 visoko	 mednarodno	 priz-
nanje	Nautiek	2009,	ki	ga	podeljuje	
združenje	 The	 Historoical	 Diving	
Society	iz	Londona.	

tapljanje	v	mornaricah,	ki	so	
delovali	na	našem	območju,	
od	časa	avstro-ogrske	mor-
narice	pa	do	razpada	SFRJ.	
Prikazana	je	tudi	zgodovina	
podmorničarstva,	 ki	 prav	
tako	sodi	v	domeno	podvo-
dnih	 dejavnosti.	 Muzej	 je	
do	danes	obiskalo	že	skoraj	
30.000	obiskovalcev.	Med	
njimi	so	bili	tudi	predstavniki	
sorodnih	 muzejev	 iz	 Italije,	
Velike	 Britanije,	 Nemčije,	
Francije	in	s	Poljske.

mag.	Žarko	Saič							Foto:	mag.	Žarko	Saič		
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Pred	dvema	letoma	so	se	podvodni	
hokejisti	 vrnili	 z	 bronasto	 medaljo	
s	1.	 iger	CMAS.	Letos	se	bodo	za	
medaljo	borili	v	domačem	Kranju	od	
21.	do	29.	avgusta.	Velika	priložnost	
za	dobro	uvrstitev	je	hkrati	veliko	or-
ganizacijsko	breme.

Peter	Grosman							Foto:	Peter	Grosman		

Po	 odpovedi	 2.	 CMAS	 iger	 v	
Tuniziji	 ter	 kasnejši	 odpovedi	
rezervne	opcije	v	Malagi	je	bila	

vsaka	komisija	za	podvodne	športe	pri	
CMAS-u	primorana	 sama	organizirati	
svetovno	prvenstvo	 v	 svojem	športu.	
Predsednik	komisije	za	podvodni	hokej	
pri	CMAS-u	je	ponudil	organizacijo	pr-
venstva	Komisiji	za	podvodni	hokej	pri	
SPZ-ju,	ki	je	doslej	že	izpeljala	več	kva-
litetnih	tekmovanj,	vključno	s	klubskim	
Evropskim	prvenstvom.	Ker	 je	bazen	
v	Kranju	 med	najboljšimi	 v	Evropi	 za	
igranje	podvodnega	hokeja	 in	 skupaj	
z	 vso	 bližnjo	 infrastrukturo	 omogoča	
izvedbo	 svetovnega	 prvenstva,	 smo	
se	odločili,	 da	ponudbo	sprejmemo,	
kljub	kratkemu	organizacijskemu	roku,	
ki	 pa	najbolj	 prizadene	 finančno	plat	
organizacije	takega	dogodka.	Tako	bo	
CMAS	svetovno	prvenstvo	 v	podvod-

nem	hokeju	2009	organizirano	prek	
klubov	pH	Ljubljana	in	PH	Kranj	ter	
pod	okriljem	Slovenske	potapljaške	
zveze	kot	krovne	CMAS	organizacije	
pri	nas.	Prvenstvo	bo	potekalo	od	
21.	do	29.	avgusta	2009	v	Pokri-
tem	olimpijskem	bazenu	v	Kranju.	
Nastopile	bodo	lahko	le	za	moške	in	
ženske	članske	ekipe.	Organizatorji	
pričakujejo	13	moških	ter	8	ženskih	
reprezentanc.		Ker	prijave	še	niso	
zaključene,	naj	omenim	 le	nekaj	 že	prijavljenih	 reprezentanc	kot	 so:	Anglija,	
Španija,	Portugalska,	Madžarska,	Južna	Afrika,	Francija,	Nizozemska.	Upamo,	da	
nam	bo	uspelo	zagotoviti	sredstva	za	prenos	tekem	v	živo	preko	interneta,	s	čimer	
bi	zelo	olajšali	samo	spremljanje	tekem	na	ekranu	za	gledalce,	prav	tako	pa	bi	
približali	ta	zaenkrat	manj	znan	šport	širši	javnosti.	Preko	20	ekip	pomeni	okoli	300	
tekmovalcev,	pozabiti	ne	gre	sodnikov	itd.	Velik	organizacijski	izziv,	zato	naprošam	
zainteresirane	za	sodelovanje	na	takšnem	dogodku,	da	se	javijo	na	spletni	naslov	
info@uwhworlds2009.si,	da	se	dogovorimo	za	način	ter	želje	po	sodelovanju.	Po-
trebujemo	pomoč	za	podvodno	snemanje,	delo	pri	zapisnikarski	mizi,	usmerjanje	
ekip,	obveščanje	javnosti	itd.		O	samem	dogodku	ter	dogajanju	na	njem	bomo	
seveda	poročali	preko	revije	Potapljač	ter	SPZ-jeve	spletne	strani.	Več	informacij	
ter	prenos	v	živo	pa	si	boste	lahko	ogledali	na	spletni	strani	prvenstva,	ki	bo	kmalu	
postregla	z	mnogimi	informacijami.	Prav	tako	pa	ste	v	Kranj	v	čim	večjem	številu	
vabljeni	 tudi	 gledalci,	 saj	
slovenska	moška	reprezen-
tanca	 brani	 bronasto	 me-
daljo	s	1.	CMAS	iger	2007	
in	potrebuje	vso	pomoč	za	
ponovitev	uspeha.	
Se	vidimo	v	Kranju.		

Bodo hokejisti ubranili medaljo?
Evropski hokejisti v Kranju

URNIK TEKMOVANJA:	
21.8.	–	22.8.2009	-	Treningi	
22.8.	ob	18:00	-	Slavnostna	otvoritev	prvenstva	
23.8.	–	28.8.2009	-	Razigravanje	
29.8.2009	-	Finalne	igre,	podelitev	medalj		
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Marko	Osojnik						Foto:	Marko	Osojnik

V	 soboto,	 30.	 maja	 2009,	 smo	 potapljači	 DPD	 Bled	
organizirali	šestnajsto	akcijo	čiščenja	Blejskega	jezera	
in	njegovega	obrežja.	Tako	kot	vsako	 leto	 je	 tudi	 letos	
čiščenje	jezera	potekalo	zadnji	konec	tedna	v	mesecu	
maju.	Domačini	se	zavedamo,	da	je	Blejsko	jezero	pravi	
naravni	biser,	resnično	slikovito	in	obdano	z	veličastnimi	
gorami.	Turistom	nudi	 zanimiv	pogled	na	strmo	skalo,	
na	kateri	 stoji	mogočen	grad.	Oko	pa	hitro	opazi	 tudi	
romantičen	otoček	sredi	jezera,	ki	je	edini	naravni	jezerski	
otok	v	Sloveniji.	Blejski	potapljači	smo	na	jezero,	ki	leži	na	
nadmorski	višini	475	metrov,	še	posebno	ponosni,	saj	je	
le-to	med	kandidati	za	sedem	naravnih	čudes	sveta.	

Tradicionalna	očiščevalna	akcija	 je	potekala	od	9.	 ure	
dalje	v	Grajskem	kopališču.	Letošnja	akcija	z	naslovom	
»Čisto	dno	Blejskega	jezera«	je	bila	letos	prvič	v	koledarju	

Športne	unije	Slovenije	pod	imenom	Za	naravo	prijazni	športi.	
Zato	smo	ta	sobotni	dan	še	posebej	izpostavili	v	smislu	ekologije	
in	športa.	Čistilne	akcije	se	je	udeležilo	123 potapljačev	iz	vse	
Slovenije,	pet	jih	je	prišlo	tudi	iz	sosednje	Istre.	Za	hiter	in	varen	
prevoz	potapljačev	na	26	očiščevalnih	lokacij	so	poskrbeli	štirje	
motorni	čolni.	Potapljači	v	Scuba	opremi	in	z	mrežastimi	vrečami	
v	rokah	so	čistili	priobalni	del	jezera	do	globine	desetih	metrov.	
Na	tej	globini	je	potapljanje	varno,	»lovci	na	smeti«	pa	so	lahko	
našli	praktično	vse;	najpogostejše	so	bile	pločevinke	in	stekleni-
ce,	plastična	embalaža,	najdeni	so	bili	različni	kosi	železa,	veliko	
je	bilo	tudi	gradbenega	materiala,	…	Na	obali	Blejskega	jezera	
se	vsako	leto	znajde	v	povprečju	za	okoli	dve	toni	različnih	smeti,	
ki	jih	nato	ribiči	poberejo	in	predajo	komunali.	Vsak	potapljač,	ki	
je	pomagal	pri	čiščenju	blejskega	bisera,	je	v	zahvalo	in	spomin	
prejel	modro	majico	z	logotipom	DPD	Bled	ter	brezplačne	bone	
za	hrano	in	pijačo.	Na	stojnicah	je	kmalu	dišalo	po	roštilju,	sla-
stnih	palačinkah,	pečenih	ribah,	raznih	prilogah,	…	Za	popestri-
tev	sobotne	akcije	smo	Blejci	pripravili	tudi	srečelov	s	praktičnimi	
nagradami,	 ki	 so	 jih	prispevali	 različni	donatorji	 in	 sponzorji.	
Glavna	nagrada	srečelova	 je	bil	podvodni	 fotoaparat	Nikon	v	
vrednosti	200	evrov.		V	letošnji	akciji	so	z	nami	tradicionalno	
sodelovali:	SPZ,	Ribiška	družina	Bled	 in	 Infrastruktura	Bled.	
Za	pomoč	pri	organizaciji	se	DPD	Bled	iskreno	zahvaljuje	vsem	
sponzorjem,	donatorjem	(teh	je	bilo	okoli	60,	reklamirali	smo	
jih	na	samem	priredi-
tvenem	prostoru)	 in	
pa	seveda	predanim	
članicam	 in	članom	
matičnega	 društva,	
brez	katerih	čistilna	
akcija	 prav	 gotovo	
ne	bi	uspela.		

Očistili Blejsko jezero
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Iščemo,	dvigujemo	in	se	čudimo,	ko-
liko	»navlake«	se	med	letom	nabere	
»tako«	ali	»tako«	v	njenem	koritu.

V	soboto,	18.	aprila	2009	smo	se	zju-
traj	zbrali	na	Špici	na	Prulah.	Potapljači,	
ribiči,	čolnarji,	reševalci,	nepotapljači	
in	ljubitelji	narave.	Ob	sendvičih	in	čaju	
smo	se	dogovorili,	kako	bo	potekala	
akcija.
Potapljači	 so	 pripravljeni,	 splav	 in	
čolni	 so	 nared,	 odpeljejo	 jih	 po	 reki	
navzdol	do	Prulskega	mosta,	kjer	se	že	
nekateri	potopijo,	drugi	malo	dlje,	da	
se	razporedijo.	Spremljajo	jih	čolni	in	
splav,	da	lahko	naložijo	najdeni	material	
in	ga	prepeljejo	do	Čevljarskega	mo-
sta.	Iskanje	in	dvigovanje	se	nadaljuje	
vse	 do	 Tromostovja.	 Pri	 Čevljarskem	
mostu	delavci	KPL-ja	z	dvigalko	vse	od-
lagajo	na	Čevljarski	most.	Potapljačem	
ni	 lahko.	Mulja	v	strugi	Ljubljanice	 je	
toliko,	 da	 marsikaterega	 kontejnerja,	
prometnega	 znaka,	 kolesa	 z	 rokami	
in	vrvmi	ne	morejo	dvigniti.	Morajo	ga	
pustiti	na	dnu.
Medtem	ko	se	potapljači,	čolnarji,	ribiči	
in	drugi	mučijo	pod	vodo	in	na	čolnih,	
je	 bilo	 zelo	 živahno	 na	 obrežju	 od	
Čevljarskega	mosta	do	Tromstovja.
Urške	 in	 njihovi	 spremljevalci	 so	 se	
sprehajali	 po	 nabrežju	 in	 se	 pogo-
varjali	z	mimoidočimi	o	namenu	akcije.	
Obiskovalcev	 je	 bilo	 zelo	 veliko.	 Na	
Čevljarskem	 mostu	 so	 dekleta	 deli-
la	 cvetje,	 ki	 je	 do	 konca	 akcije	 vso	
pošlo.
Ni	 kaj,	 brez	 Povodnega	 moža	 in	
njegove	 Urške	 ni	 šlo.	 Maskota	 in	
zaščitni	znak	vsakoletne	akcije	je	zelo	
dobro	 opravil	 svojo	 nalogo.	 Z	 malo	
hudomušnosti	 pa	 tudi	 ironije	 je	 dal	

misliti	marsikateremu	občanu	in	turistu.	
Tudi	županu	Ljubljane	je	spustil	nekaj	
pikrih,	vendar	ne	zlonamernih.	Končno	
je	našel	svojo	Urško,	ki	je	bila	letos	zelo	
pogumna,	saj	jo	je	popeljal	v	Ljubljani-
co	z	»lesenega«	mostu.	Spremljali	so	
ju	skoraj	vsi	potapljači,	čolnarji	pa	so	
poskrbeli	za	njihovo	varnost.
Tako,	kot	smo	začeli	na	Špici	na	Pru-
lah,	smo	tam	tudi	nadaljevali	in	končali.	
Na	splavu	nas	je	čakal	odličen	golaž	
in	pivo.	Manjkale	niso	niti	 sladice,	ki	
so	 jih	 napekle	 naše	 babice,	 mame	
in	dobre	sosede.	Vsem	smo	podarili	
simbolična	darila,	ki	smo	jih	zbrali	ob	
pomoči	 sponzorjev.	 Analizirali	 smo	
potek	 akcije	 in	 zaključili,	 da	 nam	 je	
v	 odličnem	 razpoloženju	 zelo	 dobro	

uspela.	 Razšli	 smo	 se	 v	 zgodnjih	
večernih	urah	in	si	rekli,	da	se	nasle-
dnje	leto	zopet	dobimo.
Vabimo	vas	v	letu	obsorej.

Za konec:
Ni	naš	namen,	da	Ljubljanico	očistimo.	
Za	 to	 smo	 odgovorni	 vsi,	 ki	 živimo,	
delamo	in	vzgajamo.	Pomagamo	samo	
»odpirati	oči«.	Skozi	vsa	leta,	pa	čeprav	
samo	 enkrat	 na	 leto,	 nam	 uspeva.	
Upamo,	da	se	bodo	županove	obljube	
uresničile:	urejeno	kopališče	na	Špici,	
ki	se	ga	nekateri	še	spominjamo	iz	da-
vnih	let,	in	čista	reka,	v	katero	ne	bodo	
odtekale	vse	odplake	od	izvira	pa	vse	
do	izliva.	Preozka	je	in	prekratka.
V	mislih	imam	tudi	vse	naše	reke.

»Ljubljanica 2009«
Ekološko-očiščevalna akcija

Čiščenje	 Ljubljanice	 od	 Špice	 do	
Tromostovja	 v	 Ljubljani	 je	 že	 tradi-
cionalno.	 Vsako	 leto	 se	 potapljači	
v	 središču	 slovenske	 prestolni-
ce	 spuščamo	 v	 njeno	 strugo,	 že	
osemnajstič	po	vrsti	na	tretjo	soboto	
v	aprilu.

Jakica	Potočnik						Foto:	Vili	Koderman
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Globina	varnostnega	dekompre-
sijskega	 postanka	 je	 najprej	
bila	 določena	 na	 najmanjši	

globini	iz	dekompresijskih	tabel.	Že	
nekaj	 časa	 pa	 je	 priporočljiva	 tudi	
nekoliko	 večja	 globina	 in	 tudi	 na	
tabelah	piše,	naj	se	varnostni	posta-
nek	izvaja	3	minute	na	globini 3 do 
5 metrov.	 Nekoliko	 večja	 globina	
varnostnega	postanka	ima	praktično	
korist	predvsem	pri	valovitem	morju,	
ko	vpliv	površinskega	valovanja	seže	
tud	do	globine	treh	metrov.	Raziska-
ve	 nastanka	 in	 evolucije	 dušikovih	
mehurčkov	 ob	 koncu	 potopa,	 ki	 jih	
je	med	drugim	opravil	tudi	prof. dr. 
Igor B. Mekjavič,	pa	kažejo	tudi	na	
fiziološke razloge	za	globlje	dekom-
presijske	postanke,	o	čemer	smo	v	
Potapljaču	že	pisali.	
V	dekompresijski	komori	so	simulirali	
potope	in	ugotovili,	da	so	potapljači,	
pri	katerih	so	ob	varnostni	dekompre-
siji	3	minute	na	treh	metrih	naredili	še	
dodaten postanek	1 minuto na 6 
metrih,	imeli	manj	predvsem	velikih	
mehurčkov.	

Med	dodatnim	postankom	na	6	me-
trih	se	iz	telesa	izločijo	tam	še	majhni	
mehurčki,	ki	so	do	takrat	že	nastali.	
Izkaže	se,	da	prav	ti	mehurčki	lahko	
na	 koncu	 potopa	 postanejo	 med	
največjimi	 in	 najbolj	 nevarnimi.	 Ker	
nastanejo	v	večji	globini	se	med	dvi-
govanjem	zaradi	zmanjšanja	pritiska	
bolj	 povečajo	 od	 plitveje	 nastalih,	
hkrati	 pa	 so	 tudi	 kondenzacijska	
jedra.	 Manjši	 mehurčki,	 nastali	 v	
plitvejši	vodi	bolj	proti	koncu	potopa	
se	povežejo	in	združujejo	s	prej	na-
stalimi	 večjimi,	ki	 se	zaradi	 tega	še	
dodatno	povečajo.
Dodaten	 varnostni	 dekompresijski	
postanek	 na	 nekoliko	 večji	 globini	
nas	 zato	 intenzivneje	 varuje	 pred	
dekompresijsko	boleznijo,	saj	takrat	
izdihamo	prav	tiste	prve	mehurčke,	ki	
so	kasneje	lahko	najbolj	nevarni.	
Varnostno	dekompresijo	prilagodite	
konfiguraciji	dna	in	drugim	razmeram	
ter	 okoliščinam	 potopa.	 Izvajajte	 jo	
vsaj	3	minute	na	globini	od	5	do	3	
metre,	pri	čemer	bodite	pazljivi,	da	
med	dekompresijo	ne	boste	 izvajali	
tki.	 jo-jo profila.	 Če	 pričnete	 na	 5	
metrih	in	se	po	minuti	ali	dveh	dvigne-
te	na	3	metre,	potem	se	zaradi	lepe	
ribe	ali	polža	ne	potapljajte	nazaj	5	
m	globoko.	Mnogi	 inštruktorji	 pa	 (v	
kolikor	okoliščine	to	omogočajo)	celo	
priporočajo	varnostno	dekompresijo	
1	 minuto	 na	 6	 metrov	 in	 potem	 še	
3	 minute	 na	 3	 metre	 (1	 na	 6	 in	 3	
na	3).
Kako določimo čas varnostne 
dekompresije?
Oglejmo	 si	 še	 nasvet	 glede	 me-
rjenja	 časa,	 kar	 je	 včasih	 lahko	
zelo	 dobrodošlo,	 predvsem	 če	 ste	
si	 npr.	 izposodili	 potapljaško	 opre-
mo,	 s	 seboj	 pa	 nimate	 podvodne	

ure	 ali	 računalnika.	 Glede	 globine	
načelno	ne	bi	selo	biti	 težav,	saj	so	
običajno	 na	 regulatorjih	 konzole	 z	
manometrom	 in	 globinomerom,	 za	
merjenje časa pa	lahko	uporabimo 
manometer.

Za	 ponovitev	 izračuna	 avtonomije	
jeklenke	ocenimo	porabo	zraka	med	
razširjenim	 varnostnim	 dekompre-
sijskim	postankom,	tj.	1	na	6	in	3	na	
3.	 Povprečna	 poraba	 zraka	 naj	 bo	
20	 litrov	na	minuto.	Tlak	na	globini	
6	m	je	1,6	bar	na	globini	3	m	pa	je	
1,3	bar.	V	eni	minuti	na	globini	6	m	
torej	porabimo	1*1,6*20=32 litrov 
zraka,	 preračunano	 na	 normalni	
zračni	 tlak.	 V	 naslednjih	 treh	 mi-
nutah	 na	 3	 m	 globine	 še	 porabimo 
3*1,3*20=78 litrov zraka.	Skupaj	
torej	32	litrov	+	78	litrov	=	110 litrov.	
Če	uporabljamo	12	 litrsko	 jeklenko	
se	zaradi	porabe	110	litrov	zraka	tlak	
v	 njej	 zmanjša	 za	 110/12=9,2	 bar,	
kar	brez	škode	lahko	zaokrožimo	na	
10	bar.	Zapomnimo	si	torej:	
MED VARNOSTNO DEKOMPRE-
SIJO NAJ SE TLAK V JEKLENI 
ZMANJŠA ZA VSAJ 10 BAR.	
V	kolikor	imamo	namesto	12	npr.	15	
litrsko	 jeklenko	načelno	ne	bi	 rabili	
čakati	tako	dolgo,	vendar	se	po	drugi	
strani	 med	 dekompresijo	 priporoča	
bolj	 intenzivno	dihanje	 in	 je	poraba	
zraka	ustrezno	večja,	kakor	koli	pa	z	
podaljšano	varnostno	dekompresijo	
delamo	 največjo	 uslugo	 prav	 sami	
sebi	in	svojemu	telesu.
Da	bo	potop	korektno	izveden	v	sk-
ladu	planom,	moramo	z varnostno 
dekompresijo pričeti najkasneje, 
ko imamo v jeklenki še tlak 60 
bar.	 Tako	 bomo	 po	 opravljeni	 var-
nostni	 dekompresiji	 v	 jeklenki	 imeli	
ravno	predpisano	rezervo	50	bar.

Varnostna dekompresija
Iz	 varnostnih	 razlogov	se	ob	koncu	
vsakega	potopa,	ne	glede	na	njegovo	
globino	ali	čas	 trajanja,	 v	plitvi	 vodi	
priporoča	postanek,	tki.	varnostna 
dekompresija	ali	varnostni	dekom-
presijski	postanek.	Potapljači	varno-
stno	 dekompresijo	 pod	 vodo	 drug	
drugemu	 signalizirajo	 tako,	 da	 dva	
krat	zaporedoma	iztegnejo	tri	prste.	V	
potapljaškem	jeziku	»tri na tri«	izhaja	
iz	varnostnega	postanka	tri	minute	na	
treh	metrih	globine.

3m

6m

1min 3min

globina

èas potopa

dr.	Mitja	Slavinec						Foto:	Daniel	Fujs
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Izvajanje	temeljnih	postopkov	oživljanja
Temeljne	 postopke	 oživljanja	 izvajamo	
pri	osebi,	ki	je	nezavestna	(neodzivna),	
ne	 diha	 oziroma	 ne	 diha	 normalno	 in	
se	ne	premika.	Če	pri	prizadetem	opa-
zimo	 občasne	 neučinkovite	 poskuse	
»lovljenja«	 sape,	 moramo	 posumiti,	 da	
je	prišlo	do	srčnega	zastoja	in	pričeti	s	
temeljnimi	postopki	oživljanja.
Temeljni	postopki	oživljanja	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	nena-
dne	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	na-
vodil	za	oživljanje	otrok	pogosto	vzdržijo	
vsakršnega	ukrepanja,	zato	je	po	novem	
dopuščeno	oživljati	otroke	po	algoritmu	
za	odrasle	z	majhnimi	popravki.
Vrstni red temeljnih postopkov 
oživljanja
1    Zagotovimo varnost reševalca in 
prizadetega potapljača. 
2    Ocenimo stanje zavesti: 
•	 prizadetega nežno stresemo za 

ramena in glasno vprašamo: »Ali 
ste v redu?«

Če na vprašanje odgovori ali se pre-
makne: 

•	 ga pustimo v obstoječem položaju 
(v kolikor ne grozi nevarnost iz 
okolice);

•	 povprašamo, kaj se je zgodilo in kako 
se počuti, ter po potrebi pokličemo 
na telefonsko številko 112;

•	 v rednih presledkih preverjamo 
stanje prizadetega.

Če se prizadeti ne odziva:
•	 poskušamo priklicati pomoč, gla-

sno vzkliknemo: »Na pomoč!«; 

•	 obrnemo ga na hrbet in čim prej 
razpremo oziroma slečemo zgor-
nji del oblačil;

•	 sprostimo dihalno pot tako, da 
zvrnemo glavo nazaj in dvignemo 
brado (Slika 4):

	 dlan	položimo	na	čelo	in	s	pritiskom	
zvrnemo	glavo;
o	 s konicama dveh prstov dvigne-

mo brado, izogibamo se pritisku 
na mehke dele vratu;

o	 odstranimo samo vidne tujke 
iz ustne votline (tudi slabo 
prilegajočo se zobno protezo).

Ob	 sumu	 poškodbe	 vratne	 hrbtenice,	
glave	 prizadetega	 ne	 zvrnemo	 nazaj,	
temveč	uporabimo	prilagojeni	trojni	ma-
never	za	sprostitev	dihalne	poti.
Prilagojeni trojni manever: 
•	 s komolci se upremo ob podlago 

za poškodovančevo glavo;
•	 dlani položimo na lica in s konica-

mi prstov obojestransko primemo 
kot spodnje čeljusti ob ušesu;

•	 z obema rokama dvignemo spo-
dnjo čeljust naprej in navzgor 
tako, da spodnji sekalci pridejo 
nad zgornje. 

Poskrbimo,	 da	 je	 dihalna	 pot	 prosta,	
in	 ugotavljamo	 prisotnost	 normalnega	

dihanja:	
•	 opazujemo gibanje prsnega 

koša;
•	 pri ustih poslušamo dihalne 

šume;
•	 na svojem licu poskušamo občutiti 

izdihani zrak prizadetega;
•	 do 10 sekund opazu jemo, 

poslušamo in čutimo, preden se 
odločimo, da prizadeti ne diha 
oziroma ne diha normalno; če 
smo v dvomih, ravnamo kot da 
ne diha.

Če	prizadeti	diha	normalno	 (ne	 le	po-
samezni	vdihi):
•	 ga namestimo v položaj za ne-

zavestnega (tega ne storimo pri 
sumu na poškodbo hrbtenice);

•	 pokličemo na telefonsko številko 
112 ali pošljemo nekoga po 
pomoč, medtem pa nadzorujemo 
dihanje.

Če	 prizadeti	 ne	 diha	 oziroma	 ne	 diha	
normalno:
•	 kličemo službo nujne medicinske 

pomoči na telefonsko številko 112 
in pridobimo avtomatični defibri-
lator, če se nahaja v bližini;

•	 če je reševalcev več: pošljemo 
nekoga, da pokliče pomoč;

•	 če smo sami: zapustimo prizade-
tega za čas klica;

•	 uporabimo avtomatični defibrila-
tor takoj, ko je na voljo;

•	 pričnemo z zunanjo masažo 
srca:
o	 pokleknemo na stran prizade-

tega;
o	 dlan dominantne roke položimo 

na sredino prsnega koša;
o	 dlan druge roke položimo nad 

prvo roko in prepletemo prste, 
da ne pritiskamo na sosednja 
rebra;

o	 nagnemo se nad prizadetega 
in z iztegnjenimi komolci pri-
tiskamo pravokotno na prsni 
koš, tako da se vda za 4–5 
centimetrov;

o	 popustimo pritisk, vendar rok 
ne odmikamo od prsnega koša, 
in ponovno pritisnemo;

o	 poskušamo porabiti enak čas 
za pritisk na prsni koš in za 
popuščanje pritiska;

o	 izvedemo 30 stisov prsnega 
koša;

Prva pomoč za potapljače - 2.del
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nepoznavanja navodil za oživljanje otrok pogosto vzdržijo vsakršnega ukrepanja, zato je po 
novem dopuš eno oživljati otroke po algoritmu za odrasle z majhnimi popravki. 

2.4 Vrstni red temeljnih postopkov oživljanja 

1    Zagotovimo varnost reševalca in prizadetega potaplja a.

2    Ocenimo stanje zavesti:  
prizadetega nežno stresemo za ramena in glasno vprašamo: »Ali ste v redu?« 

Slika 2: Rahlo stresemo za ramena in 
vprašamo: »Ali ste v redu?« 

3A   e na vprašanje odgovori ali se premakne:  
ga pustimo v obstoje em položaju (v kolikor ne grozi nevarnost iz okolice); 
povprašamo, kaj se je zgodilo in kako se po uti, ter po potrebi pokli emo na 
telefonsko številko 112; 
v rednih presledkih preverjamo stanje prizadetega. 

3B e se prizadeti ne odziva: 
poskušamo priklicati pomo , glasno vzkliknemo: »Na pomo !«;  

Slika 3: Pokli emo pomo .

obrnemo ga na hrbet in im prej razpremo oziroma sle emo zgornji del obla il;
sprostimo dihalno pot tako, da zvrnemo glavo nazaj in dvignemo brado (Slika 4): 
dlan položimo na elo in s pritiskom zvrnemo glavo; 
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o s konicama dveh prstov dvignemo brado, izogibamo se pritisku na mehke 
dele vratu; 

o odstranimo samo vidne tujke iz ustne votline (tudi slabo prilegajo o se zobno 
protezo).

Slika 4: Sprostitev dihalne poti. 

Ob sumu poškodbe vratne hrbtenice, glave prizadetega ne zvrnemo nazaj, temve
uporabimo prilagojeni trojni manever za sprostitev dihalne poti. 

Slika 5: Prilagojeni trojni manever uporabimo 
ob sumu na poškodbo vratne hrbtenice. 

Slika 6: Ocena dihanja.

Prilagojeni trojni manever:  
s komolci se upremo ob podlago za 
poškodovan evo glavo; 
dlani položimo na lica in s konicami 
prstov obojestransko primemo kot 
spodnje eljusti ob ušesu; 
z obema rokama dvignemo spodnjo 
eljust naprej in navzgor tako, da 

spodnji sekalci pridejo nad zgornje.

4  Poskrbimo, da je dihalna pot prosta, in 
ugotavljamo prisotnost normalnega 
dihanja:  

opazujemo gibanje prsnega koša; 
pri ustih poslušamo dihalne šume; 
na svojem licu poskušamo ob utiti
izdihani zrak prizadetega; 
do 10 sekund opazujemo, poslušamo in 
utimo, preden se odlo imo, da 

prizadeti ne diha oziroma ne diha 
normalno; e smo v dvomih, ravnamo 
kot da ne diha. 
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•	 med masažo lahko g lasno 
štejemo, da zagotovimo potreb-
no frekvenco masaže, ki je 100 
stisov v minuti (to je nekoliko 
manj kot 2 stisa v sekundi).

Povežemo	zunanjo	masažo	srca	z	umet-
nim	dihanjem:	

•	 po 30 stisih prsnega koša damo 2 
umetna vpiha;

•	 tehnika umetnega dihanja:
o	 sprostimo dihalno pot tako, da 

zvrnemo glavo nazaj in dvigne-
mo brado;

o	 s palcem in kazalcem roke, ki jo 
imamo na čelu, stisnemo mehki 
del nosu;

o	 narahlo odpremo usta in ob tem 
dvigujemo brado;

o	 normalno vdihnemo in zaobja-
memo ustnice prizadetega tako, 
da dobro tesnijo;

o	 enakomerno vpihujemo zrak v 
usta prizadetega in opazujemo 
dvigovanje prsnega koša, vpih 
naj traja 1 sekundo (količina 
vpihnjenega zraka naj bo 
približno 0,5–0,6 litra oziroma 
tolikšna, da opazimo viden dvig 
prsnega koša);

o	 odmaknemo svo ja  us ta , 
vzdržujemo prosto dihalno pot 
in opazujemo spuščanje prsne-
ga koša;

o	 ponovno normalno vdihnemo in 
izvedemo drugi vpih, enako kot 
prvega;

o	 pri sumu na poškodbo vratne hr-
btenice sprostimo dihalno pot z 
že opisanim prilagojenim trojnim 
manevrom, umetno dihanje pa 
dajemo tako, da stisnemo nos z 
robovi obeh dlani ob palcih.

Če	 se	 po	 prvem	 vpihu	 prsni	 koš	 pri-
zadetega	 ne	 dvigne	 tako	 kot	 pri	 nor-
malnem	 dihanju,	 pred	 drugim	 vpihom	
preverimo:
•	 ali je glava pomaknjena dovolj 

nazaj in brada dovolj dvignjena;
•	 ustno votlino in odstranimo vsako 

vidno oviro.
	 Če	je	bil	tudi	drugi	vpih	neuspešen,	

nadaljujemo	 z	 zunanjo	 masažo	
srca.

Nadaljujemo z zunanjo masažo srca 
in umetnim dihanjem 
(v	razmerju	30:2):
•	 zunanjo masažo srca in umetno 

dihanje v razmerju 30:2 izvajamo 
neprekinjeno dokler:
o	 ne pride služba nujne medicin-

ske pomoči;
o	 prizadeti ne prične normalno 

dihati;
o	 smo fizično zmožni;
o	 ni na voljo avtomatičnega defi-

brilatorja, nato nadaljujemo gle-
de na navodila defibrilatorja.

Pravilno	izvajanje	temeljnih	postopkov	
oživljanja	je	zelo	utrujajoče.	V	prime-

ru,	 da	 je	 prisotnih	 več	 laikov,	 vsak	
izvaja	 temeljne	 postopke	 oživljanja	
1–2	 minuti.	 Temeljne	 postopke	
oživljanja	v	paru	 lahko	 izvajata	samo	
2	izšolana	reševalca,	sicer	laiki	v	paru	
ne	 oživljajo.	 Prvi	 reševalec	 naj	 nudi	
umetno	 dihanje	 in	 preverja	 znake	
življenja,	 drugi	 pa	 izvaja	 zunanjo	
masažo	srca.	Razmerje	med	zunanjo	
masažo	srca	in	umetnim	dihanjem	je	
vedno	 30:2,	 če	 oživlja	 eden	 ali	 dva	
reševalca.
Temeljni postopki oživljanja samo 
z zunanjo masažo srca:
•	 če predihavanje prizadetega 

ni možno (obsežna poškodba 
obraza, strupi, slabo tesnjenje, 
nezmožnost odprtja ust) ali v 
primeru subjektivnih zadržkov 
do umetnega dihanja, lahko 
izvajamo samo zunanjo masažo 
srca s frekvenco 100 stisov na 
minuto;

•	 vzdrževanje proste dihalne 
poti med zunanjo masažo srca 
omogoči vsaj delno izmenjavo 
zraka v pljučih;

•	 opisan način temeljnih po-
stopkov oživljanja je sprejemljiv 
za laike, ne pa za izšolane 
reševalce, saj so na voljo 
številni pripomočki, ki ščitijo 
pred prenosom okužbe med 
umetnim dihanjem.

Pripomočki za umetno dihanje
Čeprav	je	možnost	za	prenos	okužbe	
pri	 umetnem	 dihanju	 zelo	 majhna,	
lahko	pri	umetnem	dihanju	uporabimo	
posebno	 plastično	 folijo	 za	 umetno	
dihanje.	Folija	 ima	na	sredini	 luknjo,	
prekrito	s	filtrom.	Folijo	razgrnemo	in	
jo	 položimo	 čez	 obraz	 prizadetega	
tako,	 da	 je	 filter	 na	 ustih.	 Umetno	
dihanje	 izvajamo	 na	 povsem	 enak	
način,	 kot	 smo	 ga	 opisali.	 Folija	 je	
običajno	 v	 obveznih	 kompletih	 prve	
pomoči	za	avtomobiliste.	
U p o r a b a  f o l i j e  z a  u m e t n o 
dihanje:
Folijo	 vzamemo	 iz	ovitka	 in	 jo	 razte-
gnemo.	Položimo	jo	na	obraz	prizade-
tega,	tako	da	je	filter	na	ustih.	Glavo	
zvrnemo	nazaj,	zamašimo	nosnici	 in	
izvajamo	umetno	dihanje.	
Poleg	folije	lahko	pri	umetnem	dihanju	
uporabimo	obrazno	masko.	Obrazna	
maska	 je	 sestavljena	 iz	 obraznega	
dela,	ki	prekrije	usta	in	nos	prizade-
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5A   e prizadeti diha normalno (ne le posamezni vdihi): 
ga namestimo v položaj za nezavestnega (tega ne storimo pri sumu na poškodbo 
hrbtenice);
pokli emo na telefonsko številko 112 ali pošljemo nekoga po pomo , medtem pa 
nadzorujemo dihanje. 

5B e prizadeti ne diha oziroma ne diha normalno: 
kli emo službo nujne medicinske pomo i na telefonsko številko 112 in pridobimo 
avtomati ni defibrilator, e se nahaja v bližini; 
e je reševalcev ve : pošljemo nekoga, da pokli e pomo ;
e smo sami: zapustimo prizadetega za as klica; 

uporabimo avtomati ni defibrilator takoj, ko je na voljo; 
pri nemo z zunanjo masažo srca: 
o pokleknemo na stran prizadetega; 
o dlan dominantne roke položimo na sredino prsnega koša; 
o dlan druge roke položimo nad prvo roko in prepletemo prste, da ne pritiskamo 

na sosednja rebra; 
o nagnemo se nad prizadetega in z iztegnjenimi komolci pritiskamo pravokotno 

na prsni koš, tako da se vda za 4–5 centimetrov; 
o popustimo pritisk, vendar rok ne odmikamo od prsnega koša, in ponovno 

pritisnemo;
o poskušamo porabiti enak as za pritisk na prsni koš in za popuš anje pritiska; 
o izvedemo 30 stisov prsnega koša; 
med masažo lahko glasno štejemo, da zagotovimo potrebno frekvenco masaže, ki 
je 100 stisov v minuti (to je nekoliko manj kot 2 stisa v sekundi). 

6A   Povežemo zunanjo masažo srca z umetnim dihanjem:  

Slika 7: Mesto pritiska na prsnico je na sredini 
prsnega koša. 

Slika 8: Pravilni položaj rok pri masaži srca. 

po 30 stisih prsnega koša damo 2 umetna vpiha; 
tehnika umetnega dihanja: 
o sprostimo dihalno pot tako, da zvrnemo glavo nazaj in dvignemo brado; 
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o s palcem in kazalcem roke, ki jo imamo na elu, stisnemo mehki del nosu; 
o narahlo odpremo usta in ob tem dvigujemo brado; 
o normalno vdihnemo in zaobjamemo ustnice prizadetega tako, da dobro 

tesnijo;
o enakomerno vpihujemo zrak v usta prizadetega in opazujemo dvigovanje 

prsnega koša, vpih naj traja 1 sekundo (koli ina vpihnjenega zraka naj bo 
približno 0,5–0,6 litra oziroma tolikšna, da opazimo viden dvig prsnega koša); 

o odmaknemo svoja usta, vzdržujemo prosto dihalno pot in opazujemo 
spuš anje prsnega koša; 

o ponovno normalno vdihnemo in izvedemo drugi vpih, enako kot prvega; 
o pri sumu na poškodbo vratne hrbtenice sprostimo dihalno pot z že opisanim 

prilagojenim trojnim manevrom, umetno dihanje pa dajemo tako, da stisnemo 
nos z robovi obeh dlani ob palcih. 

e se po prvem vpihu prsni koš prizadetega ne dvigne tako kot pri normalnem dihanju, 
pred drugim vpihom preverimo: 

ali je glava pomaknjena dovolj nazaj in brada dovolj dvignjena; 
ustno votlino in odstranimo vsako vidno oviro. 

e je bil tudi drugi vpih neuspešen, nadaljujemo z zunanjo masažo srca. 

Slika 9: Umetno dihanje. 

6B  Nadaljujemo z zunanjo masažo srca in umetnim dihanjem  
(v razmerju 30:2): 

zunanjo masažo srca in umetno dihanje v razmerju 30:2 izvajamo neprekinjeno 
dokler:
o ne pride služba nujne medicinske pomo i;
o prizadeti ne pri ne normalno dihati; 
o smo fizi no zmožni; 
o ni na voljo avtomati nega defibrilatorja, nato nadaljujemo glede na navodila 

defibrilatorja.

Pravilno izvajanje temeljnih postopkov oživljanja je zelo utrujajo e. V primeru, da je 
prisotnih ve  laikov, vsak izvaja temeljne postopke oživljanja 1–2 minuti. Temeljne postopke 
oživljanja v paru lahko izvajata samo 2 izšolana reševalca, sicer laiki v paru ne oživljajo. 
Prvi reševalec naj nudi umetno dihanje in preverja znake življenja, drugi pa izvaja zunanjo 
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masažo srca. Razmerje med zunanjo masažo srca in umetnim dihanjem je vedno 30:2, e
oživlja eden ali dva reševalca. 

Slika 10: Naredimo 30 stisov prsnega koša. Slika 11: Nato naredimo še 2 vpiha.  

6C   Temeljni postopki oživljanja samo z zunanjo masažo srca: 
e predihavanje prizadetega ni možno (obsežna poškodba obraza, strupi, slabo 

tesnjenje, nezmožnost odprtja ust) ali v primeru subjektivnih zadržkov do 
umetnega dihanja, lahko izvajamo samo zunanjo masažo srca s frekvenco 100 
stisov na minuto; 
vzdrževanje proste dihalne poti med zunanjo masažo srca omogo i vsaj delno 
izmenjavo zraka v plju ih;
opisan na in temeljnih postopkov oživljanja je sprejemljiv za laike, ne pa za 
izšolane reševalce, saj so na voljo številni pripomo ki, ki š itijo pred prenosom 
okužbe med umetnim dihanjem. 

Pripomo ki za umetno dihanje 
eprav je možnost za prenos okužbe pri umetnem dihanju zelo majhna, lahko pri umetnem 

dihanju uporabimo posebno plasti no folijo za umetno dihanje. Folija ima na sredini luknjo, 
prekrito s filtrom. Folijo razgrnemo in jo položimo ez obraz prizadetega tako, da je filter na 
ustih. Umetno dihanje izvajamo na povsem enak na in, kot smo ga opisali. Folija je 
obi ajno v obveznih kompletih prve pomo i za avtomobiliste.
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5A   e prizadeti diha normalno (ne le posamezni vdihi): 
ga namestimo v položaj za nezavestnega (tega ne storimo pri sumu na poškodbo 
hrbtenice);
pokli emo na telefonsko številko 112 ali pošljemo nekoga po pomo , medtem pa 
nadzorujemo dihanje. 

5B e prizadeti ne diha oziroma ne diha normalno: 
kli emo službo nujne medicinske pomo i na telefonsko številko 112 in pridobimo 
avtomati ni defibrilator, e se nahaja v bližini; 
e je reševalcev ve : pošljemo nekoga, da pokli e pomo ;
e smo sami: zapustimo prizadetega za as klica; 

uporabimo avtomati ni defibrilator takoj, ko je na voljo; 
pri nemo z zunanjo masažo srca: 
o pokleknemo na stran prizadetega; 
o dlan dominantne roke položimo na sredino prsnega koša; 
o dlan druge roke položimo nad prvo roko in prepletemo prste, da ne pritiskamo 

na sosednja rebra; 
o nagnemo se nad prizadetega in z iztegnjenimi komolci pritiskamo pravokotno 

na prsni koš, tako da se vda za 4–5 centimetrov; 
o popustimo pritisk, vendar rok ne odmikamo od prsnega koša, in ponovno 

pritisnemo;
o poskušamo porabiti enak as za pritisk na prsni koš in za popuš anje pritiska; 
o izvedemo 30 stisov prsnega koša; 
med masažo lahko glasno štejemo, da zagotovimo potrebno frekvenco masaže, ki 
je 100 stisov v minuti (to je nekoliko manj kot 2 stisa v sekundi). 

6A   Povežemo zunanjo masažo srca z umetnim dihanjem:  

Slika 7: Mesto pritiska na prsnico je na sredini 
prsnega koša. 

Slika 8: Pravilni položaj rok pri masaži srca. 

po 30 stisih prsnega koša damo 2 umetna vpiha; 
tehnika umetnega dihanja: 
o sprostimo dihalno pot tako, da zvrnemo glavo nazaj in dvignemo brado; 
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5A   e prizadeti diha normalno (ne le posamezni vdihi): 
ga namestimo v položaj za nezavestnega (tega ne storimo pri sumu na poškodbo 
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o pokleknemo na stran prizadetega; 
o dlan dominantne roke položimo na sredino prsnega koša; 
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na sosednja rebra; 
o nagnemo se nad prizadetega in z iztegnjenimi komolci pritiskamo pravokotno 

na prsni koš, tako da se vda za 4–5 centimetrov; 
o popustimo pritisk, vendar rok ne odmikamo od prsnega koša, in ponovno 

pritisnemo;
o poskušamo porabiti enak as za pritisk na prsni koš in za popuš anje pritiska; 
o izvedemo 30 stisov prsnega koša; 
med masažo lahko glasno štejemo, da zagotovimo potrebno frekvenco masaže, ki 
je 100 stisov v minuti (to je nekoliko manj kot 2 stisa v sekundi). 

6A   Povežemo zunanjo masažo srca z umetnim dihanjem:  

Slika 7: Mesto pritiska na prsnico je na sredini 
prsnega koša. 

Slika 8: Pravilni položaj rok pri masaži srca. 

po 30 stisih prsnega koša damo 2 umetna vpiha; 
tehnika umetnega dihanja: 
o sprostimo dihalno pot tako, da zvrnemo glavo nazaj in dvignemo brado; 

10
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tega,	ter	iz	ustnika.	V	ustniku	je	filter	
in	nepovratni	ventil.	Nekatere	maske	
je	 potrebno	 pred	 uporabo	 sestaviti.	
Za	pravilno	uporabo	obrazne	maske	
je	potrebno	nekaj	vaje.
	 	

Namestitev obrazne maske:
Koničasti	 del	 maske	 položimo	 čez	
nos,	 zaobljeni	 del	 namestimo	 med	
spodnjo	 ustnico	 in	 brado.	 Glavo	
zvrnemo	 nazaj	 in	 masko	 čvrsto	 pri-
tiskamo	na	obraz.	Učinkovitost	vpiha	
nadziramo	 z	 opazovanjem	 dviga	 pr-
snega	koša.	

Stabilni bočni položaj za nezave-
stnega
Če	prizadeti	po	oživljanju	kaže	znake	
življenja	 (prične	 normalno	 dihati,	 se	
premika,	kašlja	 ipd.),	ga	 je	potrebno	
namestiti	 v	 stabilni	 bočni	 položaj.	 V	
tak	položaj	namestimo	človeka,	ki	 je	
nezavesten	in	še	normalno	diha.	
V	tem	položaju:	
•	 vzdržujemo dihalno pot odprto;
•	 preprečimo možnost vdihavanja 

želodčne vsebine, sline ali krvi;
•	 dalje nadzorujemo prisotnost 

normalnega dihanja.
Postopek nameščanja:
1.	 prizadetemu	 odstranimo	 očala	 in	

trde	predmete;
2.	 pokleknemo	ob	njega	in	mu	pora-

vnamo	obe	nogi;
3.	 bližnjo	 roko	 odročimo	 v	 pravem	

kotu	tako,	da	je	z	dlanjo	obrnjena	
navzgor	in	v	pravem	kotu	upognje-
na	v	komolcu;

4.	 drugo	roko	potegnemo	preko	prsi	

in	položimo	dlan	na	bližnje	 lice	(z	
dlanjo	navzdol)	;	

5.	 primemo	 bolj	 oddaljeno	 nogo	 tik	
nad	 kolenom	 in	 jo	 potegnemo	
kvišku	tako,	da	ostane	stopalo	na	
tleh;

6.	 z	 drugo	 roko	 na	 oddaljeni	 rami	
potegnemo	nezavestnemu	ramo	in	
nogo	proti	sebi	in	ga	tako	obrnemo	
na	bok;

7.	 zgornjo	 nogo	 premaknemo	 tako,	
da	sta	kolk	 in	koleno	pokrčena	 v	
pravem	kotu;

8.	 potisnemo	glavo	nazaj,	da	ostane	
dihalna	pot	odprta;

9.	 v	rednih	časovnih	presledkih	pre-
verjamo	 prisotnost	 normalnega	
dihanja.

Nadaljevanje	prihodnjič

Slovenska potapljaška zveza 
Prva pomo  za potaplja e

za 
varno

potapljanje

               
Slika 12: Folija za umetno dihanje.

Uporaba folije za umetno dihanje: 
Folijo vzamemo iz ovitka in jo raztegnemo. Položimo jo na obraz prizadetega, tako da je 
filter na ustih. Glavo zvrnemo nazaj, zamašimo nosnici in izvajamo umetno dihanje.

Slika 13: Folijo položimo na obraz. Slika 14: Sprostimo dihalno pot in izvajamo 
umetno dihanje. 

Poleg folije lahko pri umetnem dihanju uporabimo obrazno masko. Obrazna maska je 
sestavljena iz obraznega dela, ki prekrije usta in nos prizadetega, ter iz ustnika. V ustniku je 
filter in nepovratni ventil. Nekatere maske je potrebno pred uporabo sestaviti. Za pravilno 
uporabo obrazne maske je potrebno nekaj vaje. 
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Slika 15: Obrazna maska za umetno dihanje.

Namestitev obrazne maske: 
Koni asti del maske položimo ez nos, zaobljeni del namestimo med spodnjo ustnico in 
brado. Glavo zvrnemo nazaj in masko vrsto pritiskamo na obraz. U inkovitost vpiha 
nadziramo z opazovanjem dviga prsnega koša.

Slika 16: Nameš anje in uporaba obrazne maske. 

2.5 Stabilni bo ni položaj za nezavestnega 

e prizadeti po oživljanju kaže znake življenja (pri ne normalno dihati, se premika, kašlja 
ipd.), ga je potrebno namestiti v stabilni bo ni položaj. V tak položaj namestimo loveka, ki 
je nezavesten in še normalno diha.
V tem položaju:
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vzdržujemo dihalno pot odprto; 
prepre imo možnost vdihavanja želod ne vsebine, sline ali krvi; 
dalje nadzorujemo prisotnost normalnega dihanja. 

Postopek nameš anja: 
1. prizadetemu odstranimo o ala in trde predmete; 
2. pokleknemo ob njega in mu poravnamo obe nogi; 

Slika 17a Slika 17b

Slika 17c Slika 17d

3. bližnjo roko odro imo v pravem kotu tako, da je z dlanjo obrnjena navzgor in v 
pravem kotu upognjena v komolcu (Slika 17a); 

4. drugo roko potegnemo preko prsi in položimo dlan na bližnje lice (z dlanjo navzdol) 
(Slika 17b);

5. primemo bolj oddaljeno nogo tik nad kolenom in jo potegnemo kvišku tako, da 
ostane stopalo na tleh (Slika 17c); 

6. z drugo roko na oddaljeni rami potegnemo nezavestnemu ramo in nogo proti sebi 
in ga tako obrnemo na bok; 
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V	zadnjih	 desetletjih	 se	 je	 zaliv	 spremenil	
v	 pravo	 kopališko	 počitniško	 naselje	 s	
hoteli,	z	avtokampom,	s	počitniškimi	do-

movi	in	z	vilami.	Vzdolž	obale	poteka	sprehajalna	pot	
ob	morju	vse	do	Pirana.	Zaradi	morskega	grebena	
pa	 je	obljudeno	stičišče	potapljačev	kraj	 ljubiteljev	
narave,	predvsem	pa	podvodnega	sveta.	Za	nekatere	
prvi	učni	poligon,	za	nekatere	sprostitev	ali	trening.	
Greben,	poln	barv,	rib	in	rastlinja,	ki	sega	od	le	4	do	
9	metrov	globine	ter	se	nadaljuje	v	pesek,	ki	preide	
v	muljnato	dno	do	18	metrov,	je	zanimiv	za	začetnike	
kakor	tudi	za	izkušene	potapljače.	Sredi	zaliva	dno	
krasita	potopljeni	barki	Meduza	in	Meteor,	ki	sta	dom	
za	mnoge	ribe.	Vstop	v	morje	je	malo	otežen,	saj	pri	
oseki	dno	ob	obali	pokaže	svoje	kamne	in	pri	hotelski	
plaži	potapljači	niso	dobrodošli,	vendar	upamo,	da	
bo	upravnik	preostale	plaže,	g.	Mitja	Škrobar,	ki	je	že	
sedaj	zaslužen,	da	je	plaža	vse	bolj	urejena	ter	kljub	
gneči	privlačna	in	prijazna	nam	potapljačem,	tudi	to	
uredil.	Tako	lahko	člani	Slovenske	potapljaške	zveze,	
medtem	ko	vam	Mitja	jeklenko	polni	po	ekskluzivni	
klubski	ceni	samo	0,3	eur	po	litru	zraka,	žejo	potešite	v	
ličnem	Africa	baru	in	pojeste	kaj	ribjega	ali	mesnega	z	
10%	popustom.	Dobro	je	poskrbljeno	tudi	za	športne	
aktivnosti,	saj	nudijo	smučanje	ali	deskanje	na	vodi,	
vleko	z	gumijastim	obročem,	 veslanje	 in	 vožnjo	 z	
vodnim	kolesom	ali	vodnim	skuterjem.	Organizirajo	
tudi	tečaje	potapljanja,	izkušene	pa	z	barko	z	do	30	
potapljači	popeljejo	na	razbitine	v	slovenskem	morju	
in	vam	po	želji	postrežejo	jedi,	značilne	za	te	kraje.	
Vabljeni	 tudi	na	 izlet	 z	motorno	 ladjo	Subaquatic,	
ki	 je	edino	plovilo	na	slovenski	obali,	s	katerega	si	
lahko	ogledate	podvodni	svet	in	istočasno	uživate	v	
čudoviti	panoramski	vožnji.	Ladja	sprejme	do	petdeset	
potnikov.	Med	vožnjo	si	je	mogoče	ogledati	geološko	
sestavo	morskega	dna,	 floro	 in	 favno	priobalnega	
morskega	dna,	podmorske	previse	in	nasade	morskih	

školjk.	Vabljeni	s	celo	družino	za	dan,	dva	ali	več	na	izlet	v	Fieso,	ker	
veste,	da	ste	dobrodošli.	Več	podrobnosti	si	lahko	ogledate	na	spletni	
strani	www.subaquatic.si	ali	pokličete	po	telefonu	041	602	783,	kjer	
vam	bo	Mitja	Škrobar	poskušal	kar	najbolj	ustreči.	Pa	lep	potapljaški	
vikend	v	Fiesi.

Fiesa -
še prijaznejša za člane SPZ

Zaliv	 med	 Piranom	 in	 Strunjanom	 je	 zanimiv	
po	svojih	dveh	sladkovodnih	 jezerih,	manjšim	
naravnim	in	večjim	umetnim	v	bližini	morja,	ki	
je	nastalo	zaradi	dolgoletnega	prekomernega	
kopanja	gline	 za	 izdelavo	opek.	Kot	pomem-
ben	 življenjski	 prostor	 različnih	 rastlinskih	
in	 živalskih	 vrst	 sta	 opredeljeni	 kot	 naravna	
vrednota	državnega	pomena	 in	 razglašeni	 za	
naravni	spomenik	z	odlokom	Občine	Piran	 iz	
leta	1990.

Matjaž	Čeh						Foto:	Matjaž	Čeh,	
																																		Nedjan	Kastelic
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Na	 Premudi,	 na	 njeni	 zahodni	
strani	 se	 nahaja	 potapljaška	
lokacija,	 ki	 si	 je	 zaradi	 svoje	

nenavadnosti,	 lepote	 in	 posebnih	
občutkov,	 ki	 jih	 doživlja	 potapljač	 pri	
potapljanju	 v	 tej	 podvodno	 galeriji,	
pridobila	sloves	 izjemne	 lokacije	 in	 je	
kot	taka	tudi	zelo	zaželjen	cilj	številnih	
športnih	potapljačev.		V	zalivu	Široka,	
ki	se	nahaja	kakšnih	10	minut	plovbe	
iz	 luke	 Krijal	 na	 zahodni	 strani	 otoka	
Premuda	so	potapljači	že	v	devedese-
tih	 letih	odkrili	 sistem	podvodnih	 jam,	
tunelov,	dimnikov,	oken,		nekakšen	po-
topljeni	labirint	in	za	večino	potapljačev	
predstavljajo	lepo	in	za	marsikoga	tudi	
izjemno	 potapljaško	 doživetje.	 Ima	
Katedrala	 izvira	 verjetno	 iz	 občutkov	
potapljačev	 ko	 plavajo	 v	 mračnih	 po-
topljenih	 »dvoranah«	 v	 katere	 sonce,	
oziroma	dnevna	svetloba,	prodira	skozi	
večje	in	manjše	odprtine	v	stropu	in	tudi	
stenah	potopljene	jame,	oboje	skupaj	
pa	tvori	igro	svetlobe,	ki	lahko	spominja	
na	občutke	ko	vstopiš	v	kakšno	ogrom-
no	 cerkev,	 kjer	 marsikoga	 prevevajo	
nenavadni	občutki.
Potapljaške	 ladje	 se	 zasidrajo	 na	
nekakšni	»siki«	iz	katere	vodi	eden	od	

Katedrala

Katedrala,	 zanimivo,	 nenavadno	 in	
posebno	 ime	 za	 potapljaško	 loka-
cijo,	ki	se	nahaja	na	otoku	Premuda	
v	 zadarskem	 arhipelagu,	 torej	 že	 v	
Dalmaciji.

Dule	Orehek						Foto:	Dule	Orehek

vhodov	v	Katedralo.	V	zadnjem	času	so	
nekateri	potapljaški	centri,	ki	tja	vodijo	
potapljače	 namestili	 bojo	 za	 privezo-
vanje	bark,	vendar	se	domači	ribiči	ne	
dajo,in	 vztrajno	 režejo	 privezno	 vrv	 in	
bojo,	 tako	da	 velikokrat	ostane	edina	
izbira	 privezovanja	 barke	 sidro,	 ki	 pa	
v	poroznem	dnu	nad	potopljeno	jamo	
vedno	pusti	nepopravljive	sledi.
V	 Katedralo	 lahko	 vstopimo	 na	 dveh	
koncih.	Večina	potapljačev	si	za	začetek	
potopa	izbere	zgornji	vhod,	ki	se	začne	
na	globini	12	metrov	in	ima	obliko	velike	
razpoke.	Skozen	vstopite	v	nekakšno	
»predsobo«		iz	tega	prostora	pa	se	na	
globini	16	metrov	prične	tri	metre	širok	
in		pribljižno	toliko	visok	tunel,	ki	vodi	v	
osrednji	del
Katedrale.	Ko	zaplavate	v	tunel	je	pred	
vami	samo	tema,	že	po	 	nekaj	metrih	
plavanja	pa	se	pred	vami	pojavi
pr vi 	 svet lobni	
s tožec, 	 j ama	
se	 razširi,	 in	 	 ni	
vam	 več	 ža l ,	
da	 ste	 mogoče	
pustili	 svetilko	
na	 barki.	 Jama	
postaja	 čedalje	
svetlejša,	 skozi	
večja	 in	 manša	
okna 	 p rod i ra	
svetloba,	 plava-
mo	 skozi	 jamo	
in	 občudujemo	
res	 izjemne	 pri-
zore.	 Dno	 jame	
je 	 p rekr i to 	 s	

peskom,	 torej	 velja	 biti	 pozoren	 pri	
plavanju,	 kaj	 lahko	 se	 zgodi,	 da	 ne-
previden,	 nevešč	 potapljač	 s	 svojim	
plavanjem	toliko	poslabša	vidljivost,	da	
sopotapljače	prikrajša	za	užitke,	ki	 jih	
pričara	igra	svetlobe.
Sama	Katedrala	je	dolga	pribljižno	70	
metrov,	na	najvišjih	delih	je	strop	visok	
okoli	8	metrov,	spodnji	izhod	iz	jame	pa	
je	visok	več	kot	5	metrov	in	se	nahaja	na	
globini	od	30	do	25	metrov.	Po	izhodu	
iz	 Katedrale	 lahko	 potop	 nadaljujemo	
ob	lepi	steni,	ki	se	spušča	do	40	metrov	
globoko,	ali	se	podamo	v	dimnik,	ki	nas	
navpično	pripelje	na	globino	12	metrov.	
V	 zadnjem	 času	 so	 se	 v	 okolici	 loka-
cije	(na	vhodu	v	Katedralo	in	na	steni)	
pojavile	murene,	ki	jih	prej	tam	ni	bilo,	
kar	potop	naredi	še	zanimivejši.	Zaradi	
vsega	naštetega	potop	kljub	svoji	lepoti	
in	 posebnosti	 velja	 za	 zahtevnejšega	
in	je	kot	tak	primeren	za	bolj	izkušene	
potapljače.
Na	 Premudo	 v	 Katedralo	 je	 najlažje	
oditi	iz	Malega	Lošinja,	kjer	v	tamkajšnih	
potapljaških	centrih	organizirajo	obisk	
te	lokacije.	Na	Katedralo	se	lahko	od-
pravimo	tudi	iz	Ista	ali	Dolgega	otoka,	
kjer	pa	je	logistika	nekoliko	zahtevnejša.	
Priporočam	 DIVER,	 potapljaški	 cen-
ter	 v	 zalivu	 Čikat	 na	 zahodni	 strani	
Malega	 Lošinja,	 kjer	 v	 sezoni	 dva	 do	
trikrat	 tedensko	 organizirajo	 obisk	 te	
lokacije.	Do	same	lokacije	vas		s	hitro	
barko	 pripeljejo	 v	 dobri	 uri,	 center	 je	
dobro	opremljen,	poleg	ostalega	nudi	
tudi	polnjenje	Nitroxa,	v	restavraciji	ob	
centru	 pa	 se	 lahko	 tudi	 okrepčate.	 V	
zadnjem	času	center	obiskuje	tudi	večje	
število	slovenskih	potapljačev,	in	če	se	
»izkažete«	s	člansko	izkaznico	SPZ	vam	
na	osnovi	tega	odobrijo	10%	popust	pri	
koriščenju	uslug	centra.
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CMAS	komisija	za	izobraževanje	je	aprila	letos	sprejela	nekatere	dopolnitve	in	spremembe	CMAS	PRAPOS-a:	
Bistvena	sprememba	je,	da	se	izpit	za	voznika	čolna	za	P3,	P4	in	inštruktorje	le	priporoča	in	ne	zahteva.	V	primeru	
potapljaške	nezgode	bi	moral	tudi	potapljač	P3,	ki	je	lahko	vodja	potapljaške	skupine,	prepoznati	znake	in	simptome	
dekompresijskega	obolenja	in	obvladati	prvo	pomoč	s	kisikom.	Zato	je	z	letošnjim	letom	kot	pogoj	za	pristop	na	tečaj	oz.	
izpit	P3	obvezen	predhodno	opravljen	tečaj	nudenja	prve	pomoči	s	kisikom	(DAN	O2	Provider).	Nekateri	specialni	tečaji	
so	bili	za	tečajnika	P3	do	sedaj	neobvezni	in	so	se	v	praksi	izvajali	le	pri	redkih	inštruktorjih.	CMAS	komisija	meni,	da	je	
za	potapljača	P3	nujno	obvladovanje	dodatnih	potapljaških	znanj	oz.	praktično	znanje	potapljanja	v	različnih	pogojih.	
Zato	so	sedaj	za	CMAS	P3	obvezni	vsi	spodaj	našteti	specialni	tečaji:	Potapljač	reševalec,	Potapljač	kompresorist,	
Podvodna	navigacija,	Nočno	potapljanje,	Globinski	potapljač.		Za	inštruktorje	potapljanja	ostaja	pogoj	opravljen	tečaj	
»Prva	pomoč	in	temeljni	postopki	oživljanja«,	ki	ga	bo	na	dve	leti	organizirala	Komisija	za	potapljaške	specialnosti	pri	
SPZ-ju.	Udeležba	na	tem	tečaju	se	priporoča	tudi	potapljačem	P3.	

Igor	Urh

Spremembe CMAS PRAPOS-a

Vsak	iz	vode	pride	moker	in	takrat	je	brisača	nena-
domestljiva.	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!

Brisače Kamenarič

Dravske elektrarne Maribor

Pokrovitelj komisije za rekreacijo
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Vladimir	Ban						Foto:	Vladimir	Ban

Prs se je preds tavila minis trici
V	 sklopu	 sestanka	 ministrice	 za	
obrambo	 dr. Ljubice JELUŠIČ	 z	
enotami	 za	 zaščito	 in	 reševanje	 se	
je	na	Igu	predstavila	tudi	Podvodna	
reševalna	služba	Slovenije.		

Uvodoma	je	ministrica	pozdra-
v i la 	 pr isotne	 pr ipadnike	
razl ičnih	 si l 	 reševanja	 in	

zaščite,	 ob	 PRS	 še	 Gasilce,	 pripa-
dnike	Gorske	reševalne	službe,	Ja-
marske	reševalne	službe,	Kinološke	
zveze	 in	druge.	Med	drugimi	sta	 jo	
spremljala	 poveljnik	 CZ	 RS	 g. Mi-
ran BOGATAJ	in	direktor	URSZR	g. 
Bojan ŽMAVC.	Ministrica	je	pouda-
rila	 pomen	 prostovoljstva,	 vendar	 z	
odločitvijo,	da	bomo	prostovoljno	so-
delovali	v	eni	izmed	enot,	postanemo	
tako	rekoč	profesionalci,	saj	se	mora-
mo	v	primerih	akcij	podrejati	ukazom	
in	 seveda	 izvršiti	 določene	 naloge.	
Opozorila	 je,	 da	 naša	 naloga	 ni	
samo	reševanje,	temveč	da	moramo	
vso	skrb	nameniti	tudi	izobraževanju	
mladih,	jih	seznanjati,	kako	nesreče	
preprečevati.	V	ta	namen	v	osnovnih	
šolah	 že	 poteka	 izbirni	 predmet	 o	
zaščiti	in	reševanju.	V	razmislek	nam	
je	ponudila	tudi	vprašanje,	ali	dovolj	
izkoriščamo	možnost	sodelovanja	s	
Slovensko	 vojsko?	 Ob	 koncu	 se	 je	
vsem	 reševalcem	 iskreno	 zahvalila	
za	 vložen	 trud	 in	 opravljeno	 delo.		
Gospod	Miran	BOGATAJ	 je	pomen	
prostovoljstva	 dodatno	 poudaril	 na	
primeru	orkana	Katrina,	kjer	so	ZDA	
s	profesionalnimi	službami	»padle	na	
izpitu«.	V	zadovoljstvo	PRS-ja	pa	 je	
obvestilo,	da	v	Slovenijo	prihaja	baro-
komora,	ki	bo	v	kratkem	pripravljena	
za	uporabo.	Našo	službo	je	izčrpno	
predstavil	predsednik	SPZ	dr. Mitja 
SLAVINEC,	poudaril	pomen		30-letne	
tradicije	PRS-ja	na	prostovoljni	bazi	in	
da	kljub	pomanjkanju	sredstev,	svoje	
naloge	opravljamo	vzorno,	kar	so	tudi	
pokazale	naše	zelo	odmevne	akcije	v	
zadnjih	letih.	Žal	nas	je	ministrica	po-
stavila	na	»realna«	tla,	kajti	v	današnji	
si tuaci j i 	 recesi je,	 je	 nemogoče	

pričakovati	več	sredstev,	je	pa	izrazila	vso	podporo	in	zahvalo	našemu	prosto-
voljnemu	delu.		V	nadaljevanju	ob	bazenu	so	člani	PRS	Postaje	Ljubljana	mini-
strici	pokazali	vajo	dviga	bremena	iz	vode	z	baloni	in	reševanje	poškodovanega	
potapljača.	 Mi-
nistrico,	ki	 jo	 je	
delo	PRS-ja	zelo	
zanimalo,	 smo	
povabili,	 naj	 se	
n a m 	 p r i d r u ž i	
pod	 vodo,	 če	
ne	 drugače,	 pa	
vsaj	preko	dveh	
knj ig 	 Spreho-
di	 pod	 morjem	
in	 Tihi	 svetovi.	
Odgovor i la 	 je	
s	 s impat ičnim	
nasmeškom,	kar	
smo	razumeli,	da	
bo	ministrica	ob	
prvem	 prostem	
č a s u 	 p o s t a l a	
naša	 č lan ica.		
Predstavitev	 se	
je	 zakl juči la	 v	
popo ldansk ih	
urah	 s	 skupnim	
kos i lom	 vseh	
ude ležencev,	
na	 katerem	 so	
z b r a n i 	 t o p l o	
pozdravili	 tovr-
stna	srečanja.
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V	soboto,	18.	aprila,	je	na	Igu	poteka-
lo	izobraževanje	za	vodje	reševalnih	
postaj	 PRS	 in	 njihove	 namestnike	
o	 vodenju intervencij enot PRS,	
saj	 tovrstnim	 usposabljanjem	 do	
sedaj	nismo	posvečali	veliko	pozor-
nosti.	 Usposabljanje	 je	 vodil	 prav	
gotovo	eden	najizkušenejših	na	tem	
področju	mag. Anton TRAVNER,	ki	
je	ob	svojih	drugih	bogatih	izkušnjah	
iz	 Policije	 in	 PRS-ja	 izobraževanje	
naslonil	 tudi	 na	 primer	 vodenja	 na	
Blanci.

Izkušnje z Blance

Matej Šetina      Foto: Matej Šetina

Ob	 Tonetu	 je	 s	 temo	 Vloga	
PRS-ja	 v	 sistemu	 reševanja	
in	 zaščite	 na	 izobraževanju	

sodeloval	 tudi	 g. Gregor TURNŠEK	
iz	 URSZR,	 k	 sodelovanju	 pa	 smo	
povabili	 še	 izkušenega	 psihologa	 in	
potapljača	 Matica MUNCA.	 Slednji	
je	 predaval	 o	 stresnih	 situacijah	 pri	
reševanju,	saj	mu	je	zaradi	podvodnih	
izkušenj	omenjena	 tema	vse	prej	kot	
tuja,	 reševalcem	 pa	 je	 tudi	 ponudil	
psihološko	pomoč	ob	akcijah	in	inter-
vencijah,	ko	se	potapljači	srečujemo	z	

neprijetnimi	situacijami.		Po	uvodnem	
pozdravu	načelnika	Vladimirja BANA	
je		udeležence,	ki	jih	je	bilo	26	iz	skoraj	
vseh	reševalnih	postaj,	najprej	sezna-
nil	 z	 zakonodajo,	 vezano	 na	 sistem	
reševanja	 in	 zaščite.	 Poudarek	 je	 bil	
na	 pooblastilih	 vodij	 intervencij,	 saj	
lahko	 v	 nekaterih	 primerih	 posežejo	
tudi	 v	 pravice	 državljanov,	 ki	 so	 jim	
zajamčene	 z	 ustavo.	 Dotaknil	 se	 je	
tudi	aktiviranja	enote,	ki	je	opredeljena	
v	naših	aktih.	V	nadaljevanju	pa	je	bil	
poudarek	na	praktičnem	vodenju	in	or-
ganiziranju	akcije,	o	lastnostih	dobrega	
vodje	 akcije,	 pa	 tudi	 o	 odgovornosti	
vodje	intervencije.	Opozoril	je	tudi	na	
poročanje	RECO	o	začetku,	poteku	in	
koncu	akcije,	predvsem	pa	poročanje	
na	 SPZ,	 kar	 je	 pomembno	 zaradi	
statistične	obdelave	naših	akcij,	vred-
notenja	le-teh	in	kasnejšega	poročanja.	
Predvsem	izkušnje	Blance	kažejo,	da	
vodenje	intervencije	ni	omejeno	le	na	
samo	 reševanje	 in	 iskanje,	 temveč	
je	 to	veliko	širša	zadeva,	kot	so	skrb	
za	 službe	 prve	 pomoči,	 prehrano,	
prenočišče,	 službo	 pomoči	 svojcem	
in	reševalcem,	komunikacijo	z	drugimi	
službami	in	podobno.	Opozoril	je	na	6	
zlatih	vprašanj,	na	katera	moramo	še	

pred	intervencijo	najti	odgovore:	KAJ, 
KDAJ, KAKO, KJE, ZAKAJ, S ČIM.	
Govora	je	bilo	tudi	o	komunikaciji	z	no-
vinarji,	ki	jim	vedno	moramo	posredo-
vati	informacije	in	jim	dati	našo	resnico,	
sicer	naredijo	svojo	zgodbo,	od	katere	
več	ne	odstopijo.	Posebno	pozornost	
namenimo	dokumentiranju	vseh	dejanj	
in	dogovorov,	največ	pozornosti	pa	je	
seveda	bilo	namenjene	zagotavljanju	
varnosti	 reševalcev.	 Predavanju	 je	
sledila	 razprava,	 med	 katero	 so	 si	
udeleženci	 izmenjali	 lastne	 izkušnje.	
S	 prvo	 točko	 izobraževanja	 smo	 do-
bili	 kar	 nekaj	 smernic,	 kako	 pravilno	
voditi	 akcijo,	 kako	 se	 lotimo	 začetka	
reševanja	oz.	iskanja,	katere	in	kakšne	
potapljače	 zadolžimo	 za	 posamezne	
naloge,	kako	poskrbimo	za	logistiko,	
prvo	pomoč	ipd.	V	nadaljevanju	je	g.	
Gregor	TURNŠEK,	sicer	skrbnik	naše	
pogodbe	na	URSZR,	predaval	o	vlogi	
PRS-ja	 v	 luči	 programa	 nacionalne	
varnosti,	 kamor	 spada	 tudi	 varstvo	
pred	naravnimi	in	drugimi	nesrečami.	
PRS	je	javna	služba	in	je	s	strani	države	
SOFINANCIRANA	IN	NE	FINANCIRA-
NA,	kar	je	zelo	pomembno	pri	plačilu	
stroškov	 določene	 akcije,	 pri	 čemer	
morajo	 zato	 sodelovati	 tudi	 pristojne	
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občine.	PRS	je	državna	enota,	s	ka-
tero	lokalne	skupnosti	lahko	sklenejo	
ustrezne	pogodbe	za	opravljanje	na-
log	na	občinski	ravni.	Zelo	pomembno	
je,	da	so	vodje	intervencij	seznanjeni	
z	Načrtom	aktiviranja	enot	PRS	in	pa	
z	 Merili	 za	 opremljanje.	 Pripadniki	
PRS-ja	so	po	Uredbi	o	izobraževanju	
dolžni	opraviti	 izobraževanje	po	mo-
dulu	 A,	 priporočljivo	
pa	 je,	 da	 programe	
izobraževanja	 uskladi-
mo	s	specifiko	podvo-
dne	 dejavnosti.	 V	 na-
daljevanju	je	g.	Turnšek	
še	 predstavil	 druge	
prostovoljne	 in	poklic-
ne	 službe	 reševanja	
in	 zaščite.	 Slovenija	
ima	sklenjeno	tudi	po-
godbo	z	EU	o	pomoči	
naših	sil	za	reševanje	v	
drugih	 državah.	 Za	 te	
naloge	 trenutno	 zado-
stuje	 Tehnična	 enota	
potapljačev.	V	primeru	
potrebe,	pa	bi	v	tujino	
odšla	 tudi	 naša	 eno-
ta.	 Zato	 je	 fizična	 in	
psihična	 kondicija	 pri-

padnikov	PRS-ja	še	kako	pomembna.	
Novost,	ki	pa	se	je	pokazala	še	kako	
potrebna,	pa	so	psihologi,	saj	se	še	
tako	močna	osebnost	 lahko	srečuje	
s	težavami	ob	srečanju	s	truplom,	ob	
izgubi	 prijatelja	 ali	 v	 kakšnih	 drugih	
stresnih	situacijah.	Predavanje	psiho-
loga	g.	Munca	je	pokazalo,	da	je	tudi	
tovrstna	pomoč	zelo	dobrodošla,	saj	

reševalci	 akcij	 pogosto	 ne	 morejo	
pozabiti,	 jih	 sanjajo	 itd.	 Predavanje	
je	bilo	izredno	zanimivo	in	pokazalo,	
kako	dobrodošla	 je	 v	 stresnih	situa-
cijah	strokovna	pomoč.	Predavateljem	
smo	se	iskreno	zahvalili	in	jim	v	spo-
min	podarili	Kuščerjevo	kultno	knjigo	
SPREHODI	POD	MORJEM.	
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Kratek	opis	nezgode	oz.	vzroka,	da	je	prišlo	do	nezgode:

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

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

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

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

POROČILO O POTAPLJAŠKI NEZGODI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Franci	Klemenčič      Foto:	Franci	Klemenčič

Drugi dan Mure

	
Drugo	soboto	v	maju	je	bil	Drugi	dan	reke	Mure.	Namen	prireditve,	pri	organizaciji	katere	so	med	drugimi	sodelovali	
tudi	potapljači	iz	Gornje	Radgone	in	Murske	Sobote,	je	oživitev	dogajanj	na	tem	delu	reke	Mure.	Reka	je	tu	mejna	med	
Slovenijo	in	Avstrijo	in	je	zaradi	tega	v	preteklosti	na	tem	mestu	bila	organizacija	kakršnih	koli	prireditev	zelo	otežena.		
Osrednji	del	zanimive	prireditve	je	potekal	med	Zdraviliščem	v	avstrijski	Radgoni	in	mostom	na	Muri,	ki	povezuje	obe	
Radgoni.	V	spustih	s	čolni	s	sedmimi	člani	je	zmagala	ekipa	iz	Gornje	Radgone,	druga	je	bila	ekipa	Dolnja	Bistrica	
in	tretja	ekipa	iz	Slovenskih	Konjic.		
Prireditev	je	bila	dobro	obiskana,	v	sklopu	Srečanja	treh	generacij	so	si	jo	ogledali	tudi	učenci	tamkajšnje	osnovne	šole.		
Za	tretji	dan	Mure,	ki	bo	tudi	prihodnje	leto	drugo	soboto	v	maju,	organizatorji	že	napovedujejo	nekatere	novosti.
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Udeležba	na	treningu	varne	vožnje	
je	bila	velika,	saj	se	kot	potapljači	
zavedamo,	da	se	le	s	treningom	

in	izkušnjami	naučiš	pravilno	reagirati	v	
kritičnih	situacijah	pod	vodo	 in	 tudi	na	
cesti.
Trening	varne	vožnje	Španik	 je	sesta-
vljen	iz	treh	delov.	Prvi	del	je	teoretični	
del,	kjer	se	udeleženci	 tečaja	naučijo	
fizikalnih	osnov	vožnje,	seznanijo	se	z	
aktivno	 in	pasivno	varnostjo	današnjih	
vozil.	Zelo	zanimive	so	bile	tudi	vaje,	ki	so	
jih	udeleženci	izvajali	s	posebnimi	očali,	
ki	 simulirajo	 različno	stopnjo	alkoholi-
ziranosti.	Ob	 tej	 vaji	so	se	vsi	od	srca	
nasmejali,	saj	je	zanimivo	videti	kako	smo	
okorni	in	nerodni	ob	popiti	večji	količini	
alkoholnih	pijač.
Drugi	 del	 treninga	 se	 izvaja	 na	 za	 te	
namene	zgrajenem	poligonu,	kjer	 se	
nahaja	drsna	površina	z	hidravlično	ram-
po,	na	kateri	se	poruši	stabilnost	vozila.
Praktični	del	 je	namenjen	učenju	pra-
vilnega	zaviranja	 vozila,	da	dosežemo	
največji	možni	pojemek	vozila	in	da	se	
naučimo	pravilnega	zaviranja	na	različnih	
podlagah.
Najbolj	atraktivne	so	vaje	obvladovanja	
vozila	 ob	 rušenju	 stabilnosti,	 kjer	 je	
potrebno	 veliko	 spretnosti	 navkljub	
elektronskim	pomagalom,	ki	 jih	 imajo	
vgrajena	nekatera	novejša	vozila.

Za	zaključek	pa	so	se	tisti	najbolj	pogum-
ni	še	zapeljali	po	poligonu	namenjenem	
učenju	 terenske	 vožnje,	 kjer	 se	niso	
mogli	načuditi,	kaj	vse	zmorejo	terenska	
vozila.	Avto	center	Španik	ima	tudi	poli-
gon	za	učenje	terenske	vožnje.	Zgrajen	
je	tako,	da	se	na	poligonu	lahko	izvajajo	
vse	vaje	terenske	vožnje,	od	vožnje	po	
pesku,	po	strugi	rek,	maksimalni	nakloni,	
vzponi	itd.

Potapljači	smo	veliko	na	poti	in	zato	
tudi	 večkrat	 izpostavljeni	 nevarno-
stim,	ki	prežijo	na	nas	na	cestah.	
Ker	za	svojo	varnost	lahko	veliko	na-
redimo	tudi	sami,	smo	se	potapljači	
potapljaškega	 društva	 Murska	 So-
bota	udeležili	 treninga	varne	vožnje	
v	Španik	centru	v	Murski	Soboti.

Po	končanem	treningu	smo	se	vsi	strinja-
li,	da	je	ta	trening	varne	vožnje	nekaj,	kar	
bi	moral	opraviti	vsak	voznik	osebnega	
avtomobila,	saj	so	stvari,	ki	jih	ne	naučijo	
v	avtošolah	in	se	take	kritične	situacije,	ki	
se	jih	učimo	na	treningu	varne	vožnje	v	
realnih	situacijah	tudi	zaradi	nepravilnega	
ravnanja	udeležencev	v	kritični	situaciji	
končajo	tragično.

Jože	Škrilec						Foto:	Jože	Škrilec

Trening varne vožnje za potapljače
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Matic MUNC, psiholog 
pod vodo

Matic, povej nam najprej nekaj o 
sebi?
Sem	Ljubljančan,	sicer	rojen	v	Kranju,	
letnik	 1972.	 Po	 dokončanju	 šolanja	
na	 Gimnaziji	 Bežigrad	 sem	 se	 vpisal	
na	oddelek	 za	psihologijo	Filozofske	
fakultete	v	Ljubljani.	Priznam,	da	sem	
absolventski	 staž	 »vlekel«	 do	 konca	
in	 leta	1998	diplomiral	med	zadnjimi	
v	 letniku.	Ampak,	saj	poznaš	tisto,	 in	
zadnji	bodo	prvi.
Kdaj, pri kom in zakaj si naredil prve 
potapljaške korake?
Uh,	prvi	koraki	so	bili	čisto	»šnorklanje«	
na	plažah	Istre	z	masko	iz	Avstrije,	ko	
sem	 bil	 še	 otrok.	 Takrat	 sem	 samo	
gledal	pod	vodo	in	se	malo	poskušal	
potopiti.	 Potem	 sem	 na	 potapljanje	
pozabil	 in	 šele	 v	 gimnaziji,	 ko	 sem	
imel	 za	 prijatelja	 odličnega	 apneista	
in	podvodnega	lovca,	sem	se	ga	spet	
spomnil.	No,	on	me	je	spomnil.	Takrat	
je	ravno	prišel	s	tabora	avtonomnega	
potapljanja	 na	 Krku	 in	 skupaj	 sva	
uživala	 na	 plažah	 Baške.	 Posodil	 mi	
je	 svojo	 opremo	 in	 …	 bil	 sem	 spet	
začaran.	Potem	sem	si	kupil	svojo	ABC	
opremo	 in	prvi	 neopren.	Zatem	sem	
se	kar	nekaj	 let	 ljubiteljsko	ukvarjal	z	
apneo.	Ko	je	moj	takratni	šef	iz	Cone	
Fužine,	 Vitomir	 Simunišek,	 začenjal	
svoj	 program	 pomoči	 mladoletnikom	
Terapevtsko	potapljanje,	me	je	povabil	
zraven.	Tako	sem	uresničil	veliko	željo	
in	 pri	 inštruktorju	 Lojzetu	 Zadnikarju	
naredil	izpit	CMAS,	prvo	zvezdico.	
Pravzaprav si se začel potapljati 
»po službeni dolžnosti«?
Lahko	bi	tako	rekel,	ja.	Bolj	zares	vsaj.	
Še	 vedno	 sem	 zelo	 rad	 zraven	 16	
letnikov,	ki	delajo	prve	šolske	potope	
v	 bazenu	 in	 se	 učijo	 prostega	 po-
tapljanja.	Pri	tem	se	še	vedno	počutim	
najbolje,	 saj	 z	 avtonomno	 opremo	
nimam	še	veliko	potopov.	Kombinacija	
psihoterapije	in	potapljanja	je,	pa	brez	
lažne	skromnosti,	po	mojem	vedenju	
unikat.	Če	ne	na	svetu,	v	neposredni	

bližini	pa	prav	gotovo.
Obstaja kakšna »sorodstvena vez« 
med potapljanjem in psihologijo?
Obstaja.	Ravno	to	vez	poskušamo	sko-
zi	omenjeni	program	krepiti.	Mirnost,	
odgovornost,	 disciplina,	 solidarnost,	
…	so	 lastnosti,	ki	odlikujejo	dobrega	
potapljača	in	tudi	človeka,	ki	lahko	na	
suhem	dobro	»pride	skozi«,	ima	kvali-
tetne	odnose	s	soljudmi.	Potapljanje	
je	 resen	 šport,	 ki	 velikih	 napak	 ne	
odpušča,	v	bistvu	pa	v	življenju	lahko	
mastno	 plačujemo	 za	 svoje	 večje	
napake.	 To	 zavedanje	 odgovornosti	
želimo	 vcepiti	 mladim,	 ki	 se	 odločijo	
za	program	Terapevtskega	potapljanja.	
Veselje	 v	 očeh,	 ko	 prvič	 v	 Fiesi	 po-
gledajo	pod	gladino	 in	 vidijo	morske	
konjičke	 in	 ribe,	 je	neprecenljivo.	Za	
zdravo	samozavest	 je	opravljen	 tečaj	
potapljanja	 velika	 plus	 točka,	 gre	 za	
osebnostno	rast.	
Strah, tesnoba, stres, to so pojmi, 
o katerih predvsem moški ne go-
vorimo ...
Tako	 smo	 naučeni.	 Fantje	 moramo	
biti	 »tough«,	 močni	 in	 trdni.	 Gre	 za	
vzgojni	 vzorec,	 ki	 nam	 ni	 dopuščal	
kaj	 prida	 solz.	 Žal	 smo	 zato	 moški	
včasih	 malo	 čustveno	 invalidni,	 ne	
znamo	izražati	tistih	čustev,	ki	so	bila	v	
otroštvu	prepovedana.	Strah	 recimo.	
Strah	pred	potopom	v	veliko	globino	je	

nekaj	najbolj	naravnega,	saj	se	človek	
podaja	v	neznano,	v	sebi	tuje	okolje.	
Priznati	strah	je	zame	veliko	bolj	moško	
kot	pa,	da	se	delamo	junaka	in	strah	
prezremo.	To	je	nevarno.	O	stresu	se	
zadnje	čase	veliko	govori,	običajno	v	
povezavi	s	prekomernim	delom	in	obre-
menitvijo.	 Kljub	 znanim	 dejstvom	 pa	
lahko	rečem,	da	se	pri	meni	v	terapijo	
oglasijo	večinoma	ženske,	moških	 je	
samo	za	vzorec.	Pa	ne	delam	nobenih	
čarovnij,	samo	pogovarjamo	se.
Kakšne posledice lahko imajo na 
psiho človeka izkušnje kot so npr. 
prvo srečanje s truplom, smrtjo 
ipd.?
Najprej	 je	 pomembno,	 za	 kakšnega	
človeka	gre.	Ali	je	tudi	drugače	psihično	
stabilen	in	kako	je	na	takšno	srečanje	
pripravljen.	Delo	z	mladimi	podvodnimi	
reševalci	mora	biti	usmerjeno	v	pripra-
vo	na	tak	»krizni«	dogodek.	Na	splošno	
pa	bodo	odzivi	 ljudi	 različni,	 tako	kot	
smo	 ljudje	 različni.	 Nekateri	 takšno	
izkušnjo,	sploh	nepredelano	in	»nepre-
bavljeno«,	pospravijo	na	zadnjo	omaro	
svoje	psihe	in	jim	dela	težave	več	let,	
lahko	 tudi	 desetletij.	 Pomembne	 so	
prve	 ure	 po	 travmatskem	 dogodku,	
nekje	do	72	ur	je	pomembno,	da	se	
opravi	strokovni	pogovor,	t.	i.	debrifing,	
ki	 ni	 terapija.	 Takšnih	 debrifingov	 je	
lahko	tudi	več,	odvisno	od	dogodka.

Vladimir	Ban						Foto:	Vladimir	Ban
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Verjetno imaš tudi ti podobne 
izkušnje, kako si ti pomagaš?
Zelo	na	kratko:	sprostitev,	šport,	dobri	
zasebni	odnosi	in	pogovor.	Ne	nujno	v	
tem	vrstnem	redu.
Vprašanje bom razdelil na dva 
dela: 
a) Kako naj npr. vodja pripravi 
mladega podvodnega reševalca 
na pričakujočo izkušnjo v vodi 
(truplo)?  
b.) Kako naj mu pomaga, ko do 
tega pride, če mu sploh laično 
lahko pomaga?Pomaga	 se	 lahko	
vedno,	 laično	ali	 strokovno.	Pomem-
bna	 je	 predpriprava,	 torej	 pogovor	
ali	 celo	 vizualizacije	 tega,	 kaj	 lahko	
pod	 vodo	 najdemo.	 Brez	 junačenja	
in	 napihovanja,	 ampak	 realna	 ocena	
možnosti	 in	nevarnosti.	Naloga	vodje	
je	tudi,	da	izloči	potapljača,	ki	trenutno	
ni	sposoben	za	delo	pod	vodo,	tudi	iz	
psihičnih	razlogov.	To	je	na	kratko	pod	
točko	a).	Pod	točko	b)	pa	tudi	kratko	
-	 človek,	 ki	 recimo	 pod	 vodo	 najde	
truplo,	je	tisti,	ki	je	nalogo	izpolnil.	Je	

uspešen	del	ekipe	in	naj	dobi	pohvalo	
od	 vodje	 in	 sopotapljačev.	 Skupina	
naj	ga	tudi	ne	pusti	samega	in	naj	ga	
spodbuja	 k	 pogovoru,	 če	 drugega	
ne,	malo	kasneje,	ko	že	pije	kavo	ali	
sok.	Vodja	 lahko	spretno	razbremeni	
potapljača	 tudi	 stika	 s	 svojci,	 ki	 zna	
biti	zelo	obremenilen,	 in	takšne	stike	
prevzame	 nase	 kot	 vodja	 ekipe.	 Kot	
rečeno,	v	roku	največ	72	ur	pa	naj	bi	
sledil	strokovni	debrifing.
Zakaj je naše psihološko stanje 
tabu tema?
Eh,	ker	nas	 je	strah,	da	smo	bolni	 v	
glavo,	ni	nas	pa	strah,	kadar	si	zlomimo	
nogo.	Psiha	je	še	vedno	področje,	o	
katerem	se	ne	govori.	O	raznih	 tera-
pijah	se	v	Sloveniji	govori	premalo	 in	
žal	 so	 ljudje	 prepričani,	 da	 če	 imajo	
določene	strahove,	potem	že	sodijo,	
po	domače,	»v	Polje«,	torej,	da	se	jim	
je	zmešalo.	To	nikakor	ni	res,	gre	za	
različne	 težave	 in	 stiske,	 ki	 jih	 je	 na	
učinkovit	način	dobro	predelati	s	stro-
kovnjakom.	Še	veliko	dela	nas	čaka.
Matic	 prevzel	 si	 vlogo	 psihologa	 pri	

PRS-ju.	 Kakšna	 naj	 bi	 bila	 tvoja	 na-
loga?
Svojo	 nalogo	 sem	 si	 zamislil	 na	 več	
načinov.	 Najprej	 skozi	 delavnice	 in	
priprave	mladih	potapljačev	na	stresne	
situacije	 –	 to	 bo	 preventiva.	 Potem	
skozi	delovanje	na	terenu	-	kadar	imate	
reševalno	akcijo	v	smislu	razreševanja	
akutne	 stresne	 situacije	 in	 razbre-
menjevanja	potapljačev	na	delu,	psiho-
log	v	krizni	situaciji	mora	biti	na	lokaciji,	
ne	pa	50	km	stran	v	svoji	pisarni.	Prav	
tako	 pa	 tudi	 skozi	 delo	 s	 svojci	 uto-
pljencev,	ki	preživljajo	stisko	ob	izgubi	
bližnjega.	Članom	PRS	želim	biti	dose-
gljiv	tudi	v	»mirnem«	času,	ko	lahko	v	
miru	predelamo	različne	izkušnje.	Na	
tak	način	vam	želim	omogočiti	pogoje,	
da	boste	 lahko	mirno	opravljali	 svoje	
poslanstvo	–	reševanje	ljudi.
Tudi	tebe	kot	bodočega	reševalca	čaka	
grenka	izkušnja.	Kaj	bo	takrat?
Pustiva	času	čas,	vsekakor	ne	bo	vse	
prijetno.	 Sem	 pa	 na	 to	 pripravljen,	
kolikor	znam	in	vem.	
Hvala za pogovor.

seja komiteja Prs
Na	 prvi	 seji	 Komiteja	 Podvodne	 reševalne	
službe	 Slovenije	 (PRS)	 po	 izvolitvi	 novega	
načelnika	Vladimirja	BANA,	ki	je	bil	8.	aprila	v	
prostorih	SPZ-ja	v	Ljubljani,	je	bilo	imenovano	
širše	 vodstvo	 PRS,	 ki	 ga	 sedaj	 sestavljajo:	
načelnik	Vladimir	BAN,	namestnik	načelnika	Si-
mon	LAS,	pomočnik	načelnika	za	izobraževanje	
Andrej	ŠEKLI	ter	pomočnik	načelnika	za	admi-
nistracijo	 in	 logistiko	Matej	ŠETINA.	Starosta	
reševalcev	 Bogdan	 ŠAJNOVIČ	 bo	 še	 naprej	
skrbel	za	inventurno	stanje	PRS-ja.	Na	seji	je	bil	
opredeljen	tudi	izvedbeni	plan	aktivnosti,	v	kate-
rem	je	kot	prioriteta	izpostavljeno	izobraževanje	
podvodnih	 reševalcev,	 tako	 vodij	 intervencij,	
izkušenih	reševalcev	in	novih	pripadnikov	enot.	
PRS	si	bo	še	naprej	prizadeval	za	dobro	sodelo-
vanje	z	drugimi	sorodnimi	organizacijami.	Tako	
bodo	na	praktično	usposabljanje,	ki	bo	v	sklopu	
skupne	vaje	reševanja	iz	vode	12.	septembra	na	
reki	Ljubljanici,	povabljeni	tudi	Tehnična	enota	
potapljačev,	GBL,	Jamarska	reševalna	služba,	
Vodiči	 reševalnih	 psov	 in	 Gorska	 reševalna	
služba	Slovenije.	

Matej	Šetina
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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

Po tapl jaš ka 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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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

Pomožni potapljaški komplet
V	 trgovini	Lovski mojster	 so	pripravili	 potapljaški	 komplet	primeren	za	 reševanje	ali	
kratke	posege	pod	vodo.	Gre	za	5	litrsko	jeklenko	z	nahrbtnikom	in	regularorjem	Cressi	
Ellipse.	Teža	polnega	kompleta	je	9	kg.	Komplet	lahko	služi	kot	rezervna	jeklenka	v	pri-
meru	sile,	hkrati	pa	1000	litrov	zraka	potapljaču	v	plitvi	vodi	zagotavlja	dovolj	avtonomije	
za	reševanje	zapetega	sidra	ali	podobno.	Prednost	pred	podobnimi	integriranimi	sistemi	
je	tudi	manometer,	ki	zagotavlja	dodatno	varnost.
Redna	cena	kompleta	je	588	EUR

Cena	za	člane	SPZ	je	499	EUR
	

CITYPARK / Ljubljana, BTC dvorana D 
- (pritličje Emporiuma), tel.: 01 585 17 41
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Pri	Slovenski	potapljaški	zvezi	na	
ta	 dan	 povabimo	 vse	 člane	 in	
druge	potapljače.	Sam	osebno	

sem	klical	predstavnike	različnih	šol,	ki	
ne	 le	da	so	potrdili	udeležbo,	temveč	
celo	 napovedovali	 zmago	 na	 IGRAH	
BREZ	DNA.	Še	posebej	jih	je	motivirala	
glavna	nagrada,	KANU	podjetja	ROTO.	
Vendar	 je	 žal	 podobno	 kot	 pretekla	
leta	pri	mnogih	ostala	udeležba	 le	pri	
obljubah.		V	pričakovanju	tega	veselega	
dne,	za	katerega	sva	z	Matejem	že	dan	
prej	 vse	pripravila	 za	udeležbo,	pa	 je	
počilo	kot	strela	z	jasnega	-	Mičotov	oče	
je	hudo	bolan	…	Obnašala	sva	se	kot	
dva	bebca,	nisva	vedela,	ali	naj	zadevo	
izpeljemo	do	konca	ali	ne.	Ker	je	bila	
vsa	 hrana	 nabavljena	 in	 vse	 zadeve	
organizirane,	smo	se	odločili,	da	DPS	
izpeljemo.	Že	v	jutranjih	urah	se	je	za-

lomilo,	ko	je	banka	od	
organizatorja	Vladimirja	
BANA	zatajila,	tako	da	
je	ostal	brez	denarja	in	
s	 kupom	 problemov.	
Zadevo	 smo	 nekako	
z	 združenimi	 močmi	
rešil i.	 Okoli	 11.00	
ure	dopoldan	smo	se	
že	 zbrali	 udeleženci	
le tošn jega	 Dneva	
potapljačev.	 Nekako	
pa	se	zadeva	 letos	ni	
razživela	 kot	 prejšnja	
leta.	Vprašanja,	 zakaj	
ni	 predsednika	 oziro-
ma	zakaj	ni	“Prekmur-
cev”,	so	takoj	odpirala	
precej	 resne	pogovo-
re.		Kljub	temu	smo	se	
odpravili	 na	 “čistilne	
potope”	 in	 z	 veseljem	 sem	 opazoval	
potapljače,	ki	so	se	vračali	s	praznimi	
vrečami.	Z	veseljem	nismo	izročili	na-
grade	za	največjo	smet.	Smo	pa	zato	
izbrali	 najbolj	 seksi	potapljavko	…	ha	
ha,	nič	ne	bo,	pridite	naslednje	leto	…	
Po	potopu	je	iz	»kuhinje«	prijetno	dišalo,	
ponudba	je	bila	slavonska	kotlovina	in	
seveda	standardni	 žar	…	Kljub	 temu,	
da	akcija	čiščenja	ni	bila	utrudljiva,	so	
se	potapljači	in	potapljavke	kar	pridno	
lotili	dela.	Tukaj	so	prednjačili	po	“kuhar-
skemu”	znanju	krški	potapljači,	na	čelu	
z	neumornim	Sandijem,	ostali	njegovi	
člani	pa	so	se	bolj	izkazali	pri	uničevanju	
dobrot	-	kar	misliti	si	ne	morem,	koliko	

lahko	poje	“gasilec”,	ki	je	pri	svojih	25	
letih	doživel	že	vse	v	življenju.	Krčani	so	
imeli	s	seboj	 tudi	zajetno	število	 lepih	
potapljavk,	ki	pa	so	jih	na	žalost	precej	
ljubosumno	skrivali	ali	za	šankom	ali	na	
kopanju.	
Kot	se	za	DPS	spodobi,	smo	 tudi	 le-
tos	 organizirali	 že	 tradicionalne	 “Igre	
brez	 dna”.	 Za	 glavno	 nagrado	 se	 je	
res	 izplačalo	 potruditi.	 Zeleni	 kanu,	
ki	ga	 je	 tudi	 letos	prijazno	kot	glavno	
nagrado	 prispevalo	 podjetje	 ROTO,	
d.o.o,	 iz	Murske	Sobote,	 je	vabil	bolj	
kot	 senca	 bližnjih	 dreves.	 Boj	 se	 je	
odvijal	 do	 zadnjih	 atomov	 moči.	 Po	
izenačenem	številu	točk	sta	se	za	gla-
vno	nagrado	borili	KPA	Novo	mesto	in	
Krota	iz	Ljubljane.	Ko	je	v	dodatnih	bojih	
zmanjkalo	moči,	sta	se	v	slogu	sloven-
sko–hrvaškega	 dialoga	 predsednika	
obeh	klubov	dogovorila,	da	si	društvi	
glavno	nagrado	razdelita	na	pol.	Tako	
lahko	kanu	uporablja	ena	ali	druga	eki-
pa.	Tudi	letošnji	Dan	potapljačev	je	minil	
v	prijetnem	druženju,	 zagotovljene	so	
bile	ogromne	količine	hrane	in	pijače,	
pa	 tudi	 sončno	 in	 toplo	 vreme	 smo	
naročili.	V	SPZ-ju	si	želimo,	da	bi	se	vsaj	
enkrat	na	leto	člani	zbrali	v	čim	večjem	

Dan potapljačev Slovenije 
na čisti Kolpi

Člani	 Slovenske	 potapljaške	 zve-
ze	 smo	 letos	 svoj	 praznik	 DAN	
POTAPLJAČEV	SLOVENIJE	ponov-
no	preživeli	ob	mejni	reki	Kolpi,	tokrat	
v	 prijetem	 avtokampu	 v	 Jankovičih	
pri	Adlešičih.	Kolpa	se	tam	vije	skozi	
krajinski	park	in	je	res	izredno	čista,	
kar	so	dokazovale	tudi	naše	prazne	
vreče	za	smeti.	Ekološka	akcija	pa	
kljub	temu	ni	bila	nič	manj	pomem-
bna,	 še	 pomembnejše	 pa	 je	 bilo	
druženje	med	potapljači.		

Vladimir	Ban						Foto:	Sandi	Petrišič
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številu,	se	dobili	skupaj	vsi,	ki	nas	druži	potapljanje,	
se	družili,	spregovorili	 tudi	o	težavah,	predvsem	
pa	se	poveselili.	Zato	že	sedaj	vljudno	vabljeni	na	
naslednji	Dan	potapljačev	in	seveda	na	vse	druge	
akcije,	ki	jih	organizirajo	naša	društva.	Še	enkrat	
hvala	vsem,	ki	ste	se	udeležili	dneva	potapljačev,	
in	seveda	nasvidenje	prihodnje	leto.	
V	trenutku,	ko	to	pišem,	smo	izvedeli,	da	je	Mičotov	
oče	izgubil	boj	z	boleznijo	…	Njemu	in	njegovim	
najbližjim	ob	tej	priliki	v	imenu	vseh	potapljačev	in	
v	svojem	imenu	izrekam	sožalje.									

Poroka pod 
vodo
Poroka	 je	eden	od	 tistih	mejnikov,	ki	 	 za	vedno	pusti	
pečat	 v	 življenju.	Zaradi	 tega	 je	še	kako	pomembno,	
da	je	ta	dan	najlepši	dan	v	vajinem	življenju.	Brala	sta	o	
tej	in	oni	poroki,	kako	je	bilo	lepo	na	gradu,	ob	jezeru,	
v	planinah	ali	celo	na	balonu,	pod	vodo	pa	malo	ali	nič.	
Zakaj	ne	bi	vtisnila	v	spomin	sebi	in	svatom	nepozabno	
podvodno	poroko?
Verjetno	 sta	 se	 že	 nasmehnila,	 češ,	 kako	 neki	 bi	 pa	
spravili	vašo	staro	mamo	pod	vodo?	Za	potapljanje	ni	zgornje	starostne	omejitve	in	kjer	je	volja	je	tudi	pot,	v	skrajnem	
primeru	pa	si	poročni	obred	lahko	ogleda	tudi	z	mirnega	sedeža	na	dnu	barke	SUBAQUATIC	s	prozornim	dnom.
V	kolikor	zaročenca	še	nista	potapljača,	predlagamo,	da	se	skupaj	s	svati	nepotapljači	zbereta	teden	pred	poroko	pri	nas	
v	Piranu	v	potapljaškem	centru	in	skupaj	opravimo	spoznavni	potop	s	prvim	fotografiranjem	zaročencev.	
Za	poroko	pod	vodo	sta	se	odločila	tudi	Petra	in	Sebastjan.	Ob	11	smo	se	dobili	pred	potapljaškim	centrom	in	si	razdelili	
opremo,	med	tem	pa	so	v	sosednjem	lokalu	SPUŽVA	postavili	mize	za	svate,	ki	so	se	zbirali	med	12.	in	13.	uro.	Ob	13:30	
so	se	»podvodni«	svati	začnejo	pripravljati,	ostali	pa	so	se	v	spremstvu	osebja	in	skrbno	izbranega	vina	odpravili,	do	glav-

nega	pomola	v	piranskem	mandraču.	Od	tam	so	se	s	SUBAQUATICOM	
odpeljali	proti	lokaciji	podvodnega	obreda,	kjer	so	jih	že	pričakovali	svati	
pod	vodo.	Tem	se	je	najprej	pridružil	ženin,	priče	in	“matičarka”.	Kmalu	
zatem	je	sledil	svečan	prihod	neveste.	
Med	 približno	 15	 minutnim	 obredom	 sta	 mladoporočenca	 prebrala	
“matičarkino”	 besedilo,	 ki	 ju	 je	 pospremilo	 v	 zakonski	 stan.	 Sledijo	
zaobljube,	izmenjava	prstanov,	poljub	in	podpis	poročne	listine.
Po	končanem	obredu	sta	zaplavala	okrog	SUBAQUATICA	in	pozdravila	
še	svate	na	ladji.	Po	prihodu	iz	vode	je	sledil	prvi	suhi	poljub	in	šampanjec	
za	mladoporočenca.	
Čestitkam	 mladoporočencema	 smo	 se	 s	 parom	 potapljaških	 brisač	
pridružili	tudi	v	Slovenski	potapljaški	zvezi.

Spoštovana zaročenca
Skupina	 Norik	 Sub	 podvodno	 poroko	 lahko	 organizira	 tudi	 za	 vas.	
Ob	podvodnem	delu	uredijo	tudi	vse	potrebno	za	catering	na	poročni	
dan,	vključno	z	naročilom	najboljše	poročne	torte	na	obali,	najemom	
glasbene	skupine,	ureditvijo	cvetja,	naprsnih	šopkov,	poročno	zabavo	
v	lokalu	SPUŽVA	ali	na	ladji	(po	želji	tudi	z	ribjim	piknikom).	Uredijo	tudi	
izbiro	najlepših	vabil	in	zahval	ali	poroko	skupaj	oblikujete	povsem	po	
vaših	željah,	vključno	s	cerkveno	poroko	v	bližnji	cerkvi.
Info:	poroka@skupinanoriksub.si,	www.skupinanoriksub.si
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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  

a b

Facelina bostoniensis (Couthoy, 1838)

bostonski gološkrgar
Polži zaškrgarji 
(Gastropoda, Nudibranchia, Facelinidae)

Opis: Bostonski gološkrgar je razmeroma velika vrsta 
golega polža, ki zraste do 5 cm. Tako kot za vse polže 
tega rodu so tudi za to vrsto značilne dolge in številne 
cerate, ki izraščajo iz hrbtne strani plašča. Zanj so 
značilni tudi dolgi obustni tentakli ter lamelasti rino-
fori. Oba tipa izrastkov in cerate se končujejo z belimi 
konicami. Noga polža je modrikasta, skozi cerate pa 
se dobro vidi rjavkasto črevo.

Območje naselitve: Živi v plitvem fitalnem pasu med 
kamni, pomešanimi z algami, pretežno v zahodnem Sredozemskem morju, v 
Jadranu pa redko.

Sorodne vrste: V ta rod prištevamo nekaj vrst, ki pa se med seboj kar razlikujejo. 
Dokaj pogosti vrsti sta do 2,5 cm velika (a) bleda facelina (Facelina dubia) in še 
nekoliko manjša (b) skodrana facelina (Facelina fusca). Ti dve vrsti nimata lamela-
stih rinoforov. Prva je po številu cerat precej podobna bostonski facelini, pri drugi 
vrsti pa je teh izrastkov precej manj in imajo bolj vretenasto obliko.

Mehkužci 255

 
1–10 m

Caloria elegans (Alder & Hancock, 1845)

pikasti kuštravec
Polži zaškrgarji 
(Gastropoda, Nudibranchia, Facelinidae)

Opis: Je majhna vrsta golih polžev, ki zraste do 
1,5 cm. Zanj so značilni vršički številnih cerat, ki se 
končujejo s črnimi in z belimi pikami. Rinofori in obu-
stni tentakli so gladki, robovi so beli. Telo je bolj ali 
manj prozorno, včasih slamnato rumeno, izjemoma 
oranžno.

Območje naselitve: Je razmeroma redka vrsta v fi-
talnem pasu, verjetno se hrani s trdoživnjaki.

  
10–30 m
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Prva stopnja
- Balansirana visokozmogljiva

membranska prva stopnja
- Suha komora
- Patentirana kapa z rebri 

za veèjo odpornost proti 
zmrzovanju

- Od zunaj nastavljivi 
vmesni tlak

- 4 LP nizkotlaèni prikljuèki
(od tega 2 High-Flow) in 
2 HP visokotlaèna prikljuèka

Druga stopnja
- Tehnopolimer ohišje in 

vitalne komponente
- Peak Permormance zrcalno 

balansiran sistem
- Zrcalno balansiran ventil s

koaksialnim pretokom
- Nastavljiv Venturi efekt in 

dišni upor

Omejena življenjska garancija.

Regulator Slovenske potapljaške zveze
MK17/G250V

Potapljaška obleka Slovenske
 potapljaške zveze

Dvodelna 5 mm 
potapljaška
obleka
CRESI MEDAS

Obleko lahko naročite samo 
člani SPZ na e-mail naslov 
info@spz.si 

CITYPARK / Ljubljana, BTC dvorana D 
- (pritličje Emporiuma), tel.: 01 585 17 41

Cena za člane SPZ 
129,00 EUR

Cena za člane SPZ 
129,00 EUR

Redna cena 453,00 Eur.

Cena za èlane SPZ 
350,00 Eur

Cena za èlane SPZ 
350,00 Eur

 ÈLANE SPZ je 336 EUR!

 ÈLANE SPZ je 516 EUR!

Računalnik Slovenske potapljaške zveze
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.

CENA ZA ČLANE SPZ 
336,00 EUR!

CENA ZA ČLANE SPZ 
516,00 EUR!
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SPZ TRGOVINA

POTAPLJAŠKA
KNJIŽICA

OVITEK ZA 
POTAPLJAŠKE
DOKUMENTE

PVC- POTAPLJAŠKA
TORBICA

POTAPLJAŠKA
TORBA

PRAPOS

POTAPLJAŠKE
TABLICE

KNJIGA
POTAPLJAÈ 1

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 
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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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


