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U V O D N I K 

Drage kolegice, spoštovani kolegi! 

Letošnje leto je za sloven-
sko potapljanje eno najbolj 
tragičnih, saj je že do sedaj bilo 
več incidentov in nezgod, žal 
tudi s tragičnim izidom, kot kar 
nekaj prejšnjih let skupaj. Ni tre-
ba delati obsežnih analiz, da se 
zavemo dolgo znane, a očitno 
premalo upoštevane resnice: 
GLOBINA UBIJA.
Varnost potapljačev temelji na 
nekaj osnovnih pravilih varnega 

potapljanja, ki med drugim predvidevajo tudi različne nivoje 
usposobljenosti in izkušenosti potapljačev ter temu primerne 
omejitve. Pogosto smo opozarjali, kako pomembno je dobro 
poznati pravila za varno potapljanje, da pa je še pomemb-
neje ta pravila tudi striktno upoštevati. Naj prav zaradi črne 
bilance še enkrat ponovimo, da je potapljanje izredno varno, 
le pravila je treba dosledno upoštevati. Izpostavimo ene 
najpomembnejših doktrin varnega potapljanja. Prva je: zmeraj 
uporabi strožji režim. V kolikor si v dvomih ali gre za potop v 
jami ali ne, ali npr. uporabiti vodilno vrvico ali ne, torej uporabi 
strožji režim in vodilno vrvico uporabi. Druga doktrina, ki jo 
na tem mestu izpostavljamo je: ne potapljaj se v režimih, 
za katere nisi usposobljen. In tretjič: vzajemna skrb za 
potapljaškega partnerja pod vodo. Podobno, kot so v prome-
tu različne vozniške kategorije, so tudi pri potapljanju različne 
potapljaške kategorije in nekdo, ki ima vozniško dovoljenje za 
avtomobil ne bo vozil avtobusa. Prav tako je nesprejemljiva 
neverjetna toleranca glede globin, do katerih vodje potopov 
peljejo potapljače začetnike. Vodje potopov, ne recite, da 
vas začetniki silijo v globine. Globina potapljanja do 40 m 
je dovoljena le izkušenim potapljačem najvišjih potapljaških 
kategorij, nikakor pa ne začetnikom. Njihova največja globi-
na po nobeni šoli ne presega 20 m. Si predstavljate šoferja 
začetnika, ki petič sede v avtomobil in na avtocesti namesto 
130 km/h vozi dva krat hitreje, 260 km/h? 
Pod vodo bomo varni toliko, koliko bomo sami za to naredili. 
Na nas vseh je, da pri tem naredimo največ kar je možno. 
Začnimo vsak pri sebi in z lastnim zgledom opozarjajmo druge, 
da GLOBINA UBIJA.

dr. Mitja Slavinec
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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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VROČA LINIJA 

OGLAŠEVANJA REVIJE 

POTAPLJAČ

031/623 486

e-mail: oglasevanje@spz.si

Tokrat	smo	pod	vodo	preizkusili	
model	 ROCKET 45S,	 ki	 je	 v	
podjetju	 FA&MI	 ena	 od	 novo-

sti	 tega	 leta.	 Gre	 za	 ročno	 svetilko	
majhnih	dimenzij,	saj	meri	v	preme-
ru	 le	 50	 mm	 in	 v	 dolžino	 140	 mm.	
Ohišje	je	izdelano	iz	aluminija,	ki	ga	
proizvajalec	še	galvansko	zaščiti,	da	
mu	slana	voda	ne	more	do	živega.	Ta	
svetilka	ima	vgrajenih	7	visokosvetil-
nih	LED	diod	po	2	W	porabe,	kar	po	
zagotovilih	 proizvajalca	 daje	 45 W 
nominalne moči	 ter	pokriva	barvni	
spekter	v	območju	4100	K	–	5000	
K.	 Zelo	 visoka	 svetilnost	 za	 tako	
kompaktno	 svetilko!	 Kot	 je	 znano,	
so	prednosti	LED	diod	majhna	pora-
ba	in	velika	odpornost	na	udarce	in	
vibracije.	Življenjska	doba	LED	diode	
je	po	proizvajalčevih	navedbah	okoli	
50.000	ur.	Teža	svetilke	 je	 izredno	
majhna,	na	suhem	okoli	0,5	kg,	v	vodi	

Test podvodne svetilke Fa&Mi  
Rocket 45

preveč,	vendar	s	tem	podatkom	želi	
pokazati	 mehansko	 odpornost	 na	
visok	 tlak.	V	 svetilki	 so	nameščene	
4	 AA	 baterije,	 kar	 zagotavlja	 5 ur 
avtonomije.	Posrečena	je	pritrditev	
svetilke	serije	ROCKET	z	gumijastim	
obročem	na	zapestje,	kar	potapljaču	
omogoča	proste	roke.	Podvodna	sve-
tilka	ROCKET	45	je	lično	shranjena	
v	 zaščitni	 torbi.	 Priporočena	 malo-
prodajna	cena	z	davkom	za	ta	model	
znaša	319,00	EUR.	Članom Sloven-
ske potapljaške zveze dobavitelj 
na to ceno prizna še dodatni 10% 
popust.	 Distributer	 potapljaških	
svetilk	Fa&Mi	za	Slovenijo,	Euromark	
d.o.o.	Koper,	zagotavlja	redno	servi-
siranje,	1-letno	garancijo	ter	popolno	
tehnično	podporo.		
Na	 spletni	 strani	 http://www.fa-
mi.com/catalogo/fa-mi_en_de_
es_2009.pdf	 si	 je	 možno	 ogledati	
katalog	svetilk,	kjer	so	poleg	vsakega	
modela	 shematično	 navedene	 tudi	
tehnične	lastnosti.

pa	 le	 0,2	 kg.	 Proizvajalec	 serijsko	
vgrajuje	 parabolo	 s	 standardnim	
kotom	 12°,	 brez	 dodatnih	 stroškov	
pa	 po	 naročilu	 vgradijo	 tudi	 neko-
liko	širšo	parabolo	–	24°.	Ta	model	
ima	 spremenjeno	 stikalo.	 Značilni	
Fa&Mi	obroč	z	magnetnim	stikalom	
so	 zamenjali	 z	 drsnim tipkalom	
(glej	 sliko).	 Tak	 vžigalni	mehanizem	
omogoča	 enoročno	 prižiganje	 in	
ugašanje	 ter	 še	 manjše	 dimenzije	
same	svetilke.	Model	ROCKET	45	je	
primeren	za	rekreativne	potapljače,	
za	tehnične	potapljače	pa	kot	rezer-
vna	(back-up)	svetilka.	Zaradi	njenih	
majhnih	 dimenzij	 in	 dobre	 svetilne	
lastnosti	–	močna	svetilnost	in	dolga	
avtonomija	-	je	priljubljena	celo	med 
apneisti.	LED	diode	se	med	uporabo	
ne	pregrevajo,	zato	je	tak	tip	svetilke	
priporočljiv	tudi	za suhe jame	ali	za	
na	čoln.	Svetilka	je	tesnjena	z	viton	o-
ringom	spredaj	in	zadaj.	Proizvajalec	
deklarira	in	preizkuša	tesnost	svetilk	
na	 300	 m	 globine,	 kar	 je	 zagotovo	

Osnovno	 vodilo	 pri	 razvoju	 svetilk	
serije	 LED	 je	 podjetje	 Fa&Mi	 s.r.l.	
(www.fa-mi.com)	namenilo	kompak-
tnosti	 in	 vzdržljivosti	 le-teh.	 Gre	 za	
široko	 paleto	 potapljaških	 svetil	 na	
LED	diode	od	10	W	vse	do	podvo-
dnih	reflektorjev	z	močjo	240	W,	ki	
so	namenjeni	 tako	 rekreativnim	kot	
tudi	 zelo	 izkušenim	 oz.	 tehničnim	
potapljačem	ali	jamarjem.

Vasja	Jakomin							Foto:	Vasja	Jakomin



SEPTEMBER 2009 •                         •   �

S U H A  O B L E K A  -  O P R E M A

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

Material obleke:		naj	bo	odraz	
potrebe	 uporabnika:	 če	 se	
pred	in	med	potopom	veliko	

giblje,	 naj	 si	 izbere	 trilaminat,	 če	 pa	
je	 bolj	 statičen	 in	 bi	 ga	 lahko	 hitro	
pričelo	zebsti,	naj	izbere	neoprensko	
obleko.
Plovnost obleke:		trilaminatna	obleka	
je	med	potopom	enako	debela,	neo-
prenska	 pa	 se,	 podobno	 kot	 mokra	
potapljaška	 obleka,	 stiska.	 Zato	 za	
zahtevnejše	 potope	 izberemo	 neo-
prensko	 obleko	 iz	 komprimiranega	
neoprena,	 ki	 med	 potopom	 svojo	
debelino	manj	spreminja.
Kako izbrati pravo velikost:	 suha	
obleka	 uporabnika	 ne	 sme	 vezati,	
hkrati	pa	ne	sme	biti	preohlapna.
Uporabnik	mora	biti	sposoben	narediti	
počep,	se	predkloniti	in	zakloniti,	dvi-
gniti	roke	nad	glavo	in	za	njo	ter	izvesti	
podobne	gibe.
Suha	obleka	je	predraga,	da	bi	upora-
bnik	kupil	nekaj	na	približno.	Obleka	
naj	bo	uporabniku	čimbolj	prav	in	naj	
vključuje	dodatke	ter	vrste	manšet,	ki	
jih	bo	uporabnik	tekom	let	potapljanja	
potreboval.	Suho	obleko	se	ne	kupuje	
le	za	leto	ali	dve,	saj	suha	obleka	ob	
pravilni	uporabi	in	negi	zdrži	vrsto	let.
Kaj paziti pri nakupu:	obleka	mora	
imeti	 vratno	 manšeto	 in	 zapestni	
manšeti	 po	 meri	 uporabnika,	 ker	 ne	
želimo,	da	nas	obleka	davi	ali	pa	da	nas	

v	njej	zaliva	(saj	naj	bi	bila,	kot	ime	pove	
“suha”).	Preveliko	stiskanje	zapestnih	
manšet	ovira	pretok	krvi	v	dlaneh,	kar	
povzroči,	 da	 uporabnika	 v	 njih	 zelo	
zebe.	 Obleka	 mora	 biti	 uporabniku	
prav	tudi	preko	trebuha.	Močnejšim	naj	
bi	proizvajalec	nudil	razširjene	modele.	
Dobro	je,	če	si	uporabnik	z	daljšimi	
ali	krajšimi	nogami	ali	 rokami	omisli	
podaljšane	ali	skrajšane	hlačnice	ali	
rokave.

Katere dodatke mora imeti vaša 
suha obleka: 
-	 priznani	proizvajalci	nudijo	po	15	

ali	 več	 različnih	 velikosti	 oblek,	
poleg	 tega	 pa	 še	 individualne	
prilagoditve,

-	 dolžina	 zapestnih	 manšet	 mora	
omogočati	 montažo	 suhih	 roka-
vic,

-	 obleka	naj	ima	možnost	montaže	
notranjih	naramnic,

-	 obleka	 naj	 ima	 možnost	 žepov	
na	 hlačnicah,	 v	 katere	 se	 lahko	
shrani	različne	pripomočke,

-	 obleka	naj	ima	ojačitve	na	kolenih	
ter	možnost	ojačitev	na	komolcih	
za	tehnično	potapljanje,

-	 dobro	 je,	 če	 si	 uporabnik	 za	
zahtevnejšo	 uporabo	 omis l i	
mehko	nogavico	(namesto	trdega	
čevlja)	 preko	 katere	 obuje	 ločen	
trd	 čevelj.	 S	 tem	 pridobi	 boljši	
občutek	pri	plavanju,	pa	še	obleko	
je	za	sušenje	lažje	obrniti.

Podobleka:
-	 kroj	naj	bo	čimbolj	anatomski,	da	

nam	ne	omejuje	gibanja,
-	 uporabnik	 mora	 biti	 sposoben	

narediti	 počep,	 se	 predkloniti	 in	

zakloniti,	 dvigniti	 roke	 nad	 glavo	
in	 za	 njo	 ter	 napraviti	 podobne	
gibe,

-	 notranji	 del	 podobleke	 naj	 bo	 iz	
materiala,	ki	od	telesa	odvaja	vla-
go,

-	 polnilo	je	lahko	npr.	thinsulate	ali	
kakšen	 drug	 moderen	 izolacijski	
material,

-	 zunanji	material	podobleke	mora	
čimbolj	 neovirano	 drseti	 po	 no-
tranji	strani	suhe	obleke.

Kako izbrati 
suho obleko?

Matko Mioè      Foto: Matko Mioè

PRVA POTAPLJAŠKA TURISTIČNA 
AGENCIJA V SLOVENIJI

Spoštovani,
z	velikim	veseljem	vam	sporočamo,	da	smo	odprli	prvo	potapljaško	
turistično	agencijo	v	Sloveniji.	Turistična	agencija		je	registrirana	
pri	TURISTIČNI	ZBORNICI	pod	številko	1051	in	1052.
Vse	tiste,	ki	si	želite	nepozaben	potapljaški	dopust,	vabimo,	da	
nas	obiščete	v	naših	poslovalnicah	v	Ljubljani	ali	Piranu	ali	na	
spletni	strani	www.skupinanoriksub.si
Potovanja,	ki	jih	bomo	izvedli	v	kratkem:
1.	Egipt	South	Safari		 31.	10.	–	07.	11.	2009	 	 1.200	 EUR
2.	Egipt	North	Safari		 07.	11.	–	14.	11.	2009	 	 1.100	 EUR
3.	Egipt	DAHAB	 14.	11.	–	21.	11.	2009			 	 	 895	 EUR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Š P O R T  -  H O K E J

Na	 svetovno	 prvenstvo	 je	 prijavljeno	 kar	
18	 ekip	 iz	 12	 držav:	 Belgije,	 Francije,	
Hrvaške,	Italije,	Južne	Afrike,	Madžarske,	

Nemčije,	Portugalske,	Slovenije,	Španije,	Turčije	
in	Velike	Britanije.	Svečano	otvoritev,	z	mimoho-
dom	zastavonoš	in	vseh	moških	in	ženskih	ekip	v	
uniformah	svojih	nacionalnih	zvez	na	platoju	pred	
dvorano,	je	nenadoma	prekinilo	močno	neurje,	ki	
je	zmočilo	in	odpihnilo	vse,	kar	se	ni	uspelo	skriti.	
Zaradi	nujne	 in	nagle	selitve	na	tribune	zaprtega	
bazena	je	žal	odpadel	predvideni	svečani	mimohod	
ter	uvodna	projekcija,	ki	bi	tekmovalcem	iz	celega	
sveta	predstavila	lepote	naše	Slovenije.	
Otvoritvi	so	prisostvovali	predsednik	mednarodne	
organizacije	CMAS	g. Acchille Ferrero	iz	Italije,	
podpredsednik	CMAS	 in	delegat	na	 svetovnem	
prvenstvu	g. Ivan Nyiri	iz	Madžarske,	predsednik	
Komisije	za	podvodni	hokej	pri	CMASu	g. Thomas 
de Trébons	iz	Belgije,	podžupan	občine	Kranj	g. 
Stane Štraus	 ter	predsednik	 in	podpredsednik	
Slovenske	potapljaške	zveze	dr. Mitja Slavinec	ter	
g. Boris Vuga.	In	ko	je	zaradi	premočene	tehnike	
še	zagrozilo,	da	tudi	nacionalne	himne	Slovenije	
ne	bo	moč	slišati,	je	improvizirani	zborček	stopil	za	
govorniški	mikrofon	in	a	cappella	zapel	predzadnjo	
kitico	naše	Zdravljice.	

Slovenija gosti 
svetovni hokej

Slovenska reprezentanca na tribuni

Ženska reprezentanca južnoafriške republike

Na otvoritvi: Stane Štraus, podžupan MO Kranj, Thomas de Trébons, 
predsednik CMAS komisije, Ivan Nyiri, podpredsednik CMAS, Achille 
Ferrero, predsednik CMAS, in dr. Mitja Slavinec, predsednik SPZ

V	soboto	22.	avgusta	je	bila	v	Kranju	svečana	
otvoritev	Svetovnega	prvenstva	v	podvodnem	
hokeju.	 Organizatorji	 in	 navdušeni	 športniki	
-	 podvodni	 hokejisti	 iz	 domačih	 klubov,	 so	
odlično	 pripravili	 prizorišče	 v	 zaprtem	 olim-
pijskem	 bazenu	 in	 celotno	 tehnično	 in	 in-
formacijsko	 podporo	 za	 teden	 dni	 napornih	
tekem,	v	katerih	bodo	branili	bronasto	kolajno	
iz	Italijanskega	Barija	leta	2007.	

Delegat	 CMAS	 je	 vsem	 prisotnim	 športnikom	 obljubil,	 da	 kar	 se	
slabo	začne,	se	običajno	dobro	konča	in	zagotovil,	da	bodo	nasle-
dnjo	soboto	zagotovo	podeljene	po	ena	zlata,	srebrna	in	bronasta	
medalja.	

Boris	Vuga						Foto:	Boris	Vuga
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Sestanka	so	se	udeležili	dr. Mitja 
Slavinec,	 predsednik	 SPZ,	 Da-
mir Podnar,	predsednik	komisije	

za	 tehnično	 potapljanje	 pri	 SPZ,	 Saš 
Dolinšek,	predsednik	Nova	sub	Kamnik	
in	Boštjan Turk,	udeleženec	tragičnega	
potopa,	Dušan Orehek	pa	je	bil	odsoten	
v	 tujini.	 Dr.	 Mitja	 Slavinec	 je	 uvodoma	
pozdravil	prisotne	in	pojasnil,	da	je	namen	
sestanka	predvsem	razjasniti okoliščine	
potopa	in	ugotoviti	razloge,	ki	so	vodili	do	
tragičnega	izida.	Osnovni	cilj	je,	da	se	na	
osnovi	teh	dognanj	zmanjša možnost	za	
podobne	nezgode	v	prihodnje.
Saš	Dolinšek	je	na	kratko	predstavil	delo-
vanje	društva,	v	katerem	med	drugimi	de-
luje	tudi	skupina	tehničnih	potapljačev,	ki	jo	
vodi	Dule	Orehek.	Ker	se	sam	s	tehničnim	
potapljanjem	ne	ukvarja,	niti	ni	bil	prisoten	
na	 potopu,	 je	 besedo	 predal	 Boštjanu	
Turku,	ki	je	povedal,	da	so	potop	načrtovali	
skupaj	 s	 hrvaškim	 kolegom	 Dorjanom	
Zupčičem.	Le-ta	naj	bi	jim	tudi	po	klicu	na	
Kninsko	policijsko	postajo	zatrdil,	da	ne	
rabijo	nobenih	drugih	dovoljenj	 in	da	 je	
potop	organiziran	v	skladu	s	pravili.	Dan	
pred	potopom	naj	bi	dva	njihova	potapljača	
tudi	naredila	testni	potop	do	globine	50	m	
in	ugotovila	odlično	vidljivost.
Potop	so	pripravili	v	skladu	s	protokoli,	pred	
potopom	ponovno	analizirali	pline	in	preve-
rili	plan	potopa.	Potopili	so	se	v	dveh	parih,	
Dule	Orehek	in	Dorijano	Zupčič	ter	Boštjan	

Turk	in	ponesrečeni	Dejan	Šarman.	
Potopila	sta	se	do	globine	87	m,	kjer	 je	
Dejan	naredil	nekaj	podvodnih	fotografij,	
nakar	sta	se	v	8.	minuti	začela	dvigovati.	
Med	potopom	sta	na	globini	40	m	opazila	
oblak	mulja.	Med	dvigovanjem	sta	v	skladu	
s	predvidenim	planom	potopa	zamenjala	
plinsko	mešanico	in	med	potjo	skozi	prej	
omenjen	oblak	mulja	nevede	zašla	v	slepi	
rov.	Na	 ta	 rov	 ju	pred	potopom	nihče	ni	
opozoril.	Ko	sta	v	25.	minuti	prišla	do	glo-
bine	20	m,	sta	ugotovila,	da	gre	za	slepi	
rov,	zato	sta	se	spustila	nazaj,	vmes	spet	
zamenjala	plinsko	mešanico	 in	ostala	 v	
fizičnem	kontaktu	do	globine	30	m,	kjer	
sta	 se	 zaradi	 slabe	 vidljivosti	 v	 slepem	
rovu	ločila.	Boštjan	se	je	spustil	do	izhoda	
slepega	rova,	kjer	je	zagledal	vrvico	in	se	
ob	njej	vrnil	nazaj	v	rov	iskat	pogrešanega	
sopotapljača.	Iskal	ga	je	do	vrha	slepega	
rova	približno	7	min,	nakar	se	 je	 vrnil	h	
glavnemu	rovu,	še	malo	počakal	 in	se	v	
35.	min	začel	dvigovati	na	dekompresijske	
postanke	ter	potop	zaključil	v	73.	min.	Na	
dekompresijskem	postanku	je	srečal	drugi	
par	in	ju	pod	vodo	obvestil	o	incidentu.
Ko	so	se	dvignili	na	površino,	so	tam	ak-
tivirali	hrvaškega	 rezervnega	potapljača.	
Pogrešanega	je	iskal	približno	25	min	do	
polovice	slepega	rova,	pri	čemer	je	bil	z	
vrvjo	privezan	na	kopno.
Noben	od	potapljačev	ni	uporabljal	vodi-
lne	vrvice,	prav	 tako	niso	 imeli	alarmne	
boje,	s	katero	bi	že	med	dekompresijskim	
postankom	površinsko	skupino	in	rezer-
vnega	potapljača	obvestili	o	podvodnem	
incidentu	 ter	 aktivirali	 reševanje.	 Oba	
potapljača	sta	imela	potapljaško	licenco	
tehničnega	potapljača	za	NORMOKSIČNI	
TRIMIX,	ki	dovoljuje	potope	do	globine	
60	m.
Damir	Podnar	je	uvodoma	predstavil	osno-
vne	značilnosti	 jame	Glavaš,	ki	 je	v	vseh	

klasifikacijah	definirana	kot	jamski	objekt	
in	 zahteva	 tretma	 jamskega	potapljanja.	
Gre	za	enega	od	izvirov	reke	Cetina,	ki	je	
tudi	izvir	pitne	vode,	zato	je	tam	potapljanje	
strogo prepovedano,	razen	če	resorno	
ministrstvo	 izda	 posebno	 dovoljenje.	
Sam	se	 je	 tako	 v	 tej	 jami	potapljal	 le	 v	
okviru	 usposabljanj	 tehnične	 enote	 za	
reševanje.
Opozoril	 je	na	nekaj	pomanjkljivosti	 pri	
pripravi	in	izvedbi	potopa,	kot	so:
-	 pomanjkljivo zbrane informacije:	

profil	 jame	 je	dostopen	na	 internetu,	
kjer	 je	tudi	vidno,	da	so	trije	stranski	
rovi	(običajno	je	govora	le	o	dveh),

-	 niso uporabljali vodilne vrvice,	kar	je	
v	skladu	s	pravili	jamskega	potapljanja	
in	 je	 tukaj	nujno,	saj	 izdihani	mehurji	
zadevajo	ob	stene	 in	sprožijo	oblak	
mulja,	zato	mora	vrvica	zmeraj	v	vsako	
jamo,

-	 premalo izkušenj glede samo-
reševanja,	ponesrečeni	ni	uporabil	
koluta	s	signalno	vrvico,	ki	 jo	 je	 imel	
pri	sebi,	kljub	temu,	da	je	podihal	vso	
zalogo	plinov,	ki	jih	je	imel	za	več	kot	
eno	uro,

-	 premalo izkušenosti	 in	 premalo	
usposobljenosti	kompletne	ekipe	pri	
potapljanju	v	jamah,

-	 pomanjkljiv in površen plan potopa,	
tisti,	 ki	 ga	 je	planiral,	 ni	 imel	dovolj	
izkušenj,	da	bi	ga	vedel	korektno	pri-
praviti	v	skladu	z	doktrino	potapljanja	v	
jame	in	sklop	več	katastrofalnih	napak	
je	vodil	do	nesreče,

-	 pomanjkljiv elaborat	potopa,	kjer	se	
specificira	sam	plan	potopa	 in	kako	
ukrepati	v	sili.

Opozoril	je	še	na	pomen	planiranja	pred	
potopom	 in	 upoštevanja	 predpisanih	
največjih	dovoljenih	globin	za	posamez-
no	kategorijo	 in	upoštevanje	specifike 
jamskega potapljanja,	 saj	 so	 npr.	
Potapljači,	 ki	 imajo	 opravljen	 izpit	 za	
NORMOXIČNI	TRIMIX	omejitev	60	m	v	

morju,	 INTRO	CAVE	 tečaj	 jamskega	
potapljanja,	usposobljeni	za	potapljanje	
le	do	globine	30	m	jamah.
Ob	koncu	je	dr.	Mitja	Slavinec	poudaril,	
da	SPZ	svoje	poslanstvo	in	skrb	za	varno	
potapljanje	udejanja	predvsem	preko	
izobraževanja,	zato	bo	na	naslednji	seji	
Predsedstva	SPZ	predlagal	sklep,	da	se	
društvu	Nova	sub	Kamnik	naloži	izvedbo	
izobraževanja o osnovah varnega 
potapljanja	 s	posebnim	poudarkom	
na	tehničnem	potapljanju.
Podrobnosti	 o	 reševanju	 so	opisane	
tudi	na	spletni	 strani	hrvaške	gorske	
reševalne	službe	http://www.speleo-
logija.hr/spasavanje.

Nezgoda na izviru Cetine
V	zvezi	s	potapljaško	nezgodo,	ki	se	
je	pripetila	na	izviru	reke	Cetine,	je	v	
skladu	z	ustaljeno	prakso	bil	opravljen	
pogovor	 predstavnikov	 Slovenske	
potapljaške	 zveze	 in	 udeležencev	
tragičnega	potopa.	

Dr.	Mitja	Slavinec							Foto:	splet

IZVIR	CETINE
HRVAŠKA

Vir: http://www.speleologija.hr/spasavanje
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Sandi	uživa	v	vsakovrstnih	izzivih	in	zmeraj	išče	
svoje	meje,	tako	na	fizičnem	kot	mentalnem	
področju.	Za	rekord	se	je	odločil	že	daljnega	

leta	2004	in	od	takrat	mu	ne	da	miru.	Po	 lanskem	
opravljenem	Iron	Manu	se	je	odločil,	da	je	pravi	čas,	
da	poskusi	podreti	Guinnessov rekord.
Bistvo	rekorda	je	preplavana	dolžina	v	24	urah.	Plava	
se	lahko	s	plavutmi	ali	brez	in	na	vdih.
Neuradni	rekord	je	znašal	44	kilometrov.	V	povprečju	
je	bilo	preplavanih	50	m	oziroma	ena	dolžina	olim-
pijskega	bazena	v	1	minuti	in	38	sekundah.	Rekord	
je	 leta	 2001	 postavil	 Francoz	 Andy	 Le	 Sauce,	 kar	
pomeni,	 da	 je	 to	 bil	 eden	 najstarejših	 še	 stoječih	
rekordov,	povezanih	z	apnejo.
Rekord	seveda	ni	uradna	disciplina	AIDA	(zveza,	pod	
katero	se	združuje	večina	potapljačev	na	vdih)	in	ga	
zaradi	svoje	narave	pokriva	Guinness.
V	času	Festivala	Lent,	26.	in	27.	junija	2009	je	Sandi	
Bitenc	dokazal,	da	so	mu	ekstremni	športni	podvigi	
pisani	 na	 kožo.	 Po	 uspešno	 opravljenem	 Projektu	
2901	in	premaganem	Iron	Manu	je	uspešno	zaključil	
svoj	najzahtevnejši	projekt	24	UR	DYN.	Cilj,	doseči	44	
km,	je	bil	premagan	že	prej	kot	v	20	urah.	Kljub	temu	
je	Sandi	nadaljeval	do	konca	in	v	24 urah odplaval 
skupno dolžino 51,1 km	 ali	 1022	 dolžin	 v	 50	 m	

Svetovni rekord 

bazenu.	S	tem	je	obstoječi	rekord	popravil	za	več	kot	7	km	in	
vsem	svojim	naslednikom	pustil	skoraj	nepremagljivo	oviro.	Na	
srečo	je	Sandiju	uspelo	odplavati	brez	poškodb	mišic,	sklepov,	
prstov,	nohtov	in	opreme,	kar	je	bil	največji	strah	pred	rekordom.	
Več	 o	 dogajanju	 si	 lahko	 preberete	 na	 spletni	 strani	 rekorda	
www.guinness.h2oteam.com,	kjer	so	dodane	tudi	fotografije	in	
video	posnetki.	Sam	rekord	je	pritegnil	tudi	zanimanje	številnih	
gledalcev	in	medijev.

Sandi Bitenc	se	s	prostim	potapljanjem	ukvarja	
že	 od	 leta	 2001.	 Je	 eden	 začetnikov	 tekmo-
valne	 dobe	 potapljanja	 na	 vdih	 v	 Sloveniji,	
eden	 od	 ustanoviteljev	 društva	 H2O	 team,	 ki	
se	prvenstveno	ukvarja	s	potapljanjem	na	vdih	
in	 podvodnim	 lovom,	 večletni	 glavni	 urednik	
spletnih	strani	www.h2oteam.com,	organizator	
večjih	mednarodnih	tekem	v	potapljanju	na	vdih	
kot	tudi	glavni	organizator	svetovnega	prvenstva	
v	bazenskih	disciplinah	leta	2007,	vsestranski	
športnik,	tekmovalec,	inštruktor	in	še	kaj	bi	se	
našlo.

Klemen	Tasič						Foto:	H2O	Team

Zgodovina rekordov te discipline:
44 km,	Andy	Le	Sauce,	Francija,	december	2001	v	La	Reu-
nion		40 km,	Andy	Le	Sauce,	Francija,	3.	in	4.	marec		2000	
v	La	Reunion		35 km 575 m,	Stéphane	Francois,	Francija,	7.	
december	1996	v	La	Reunion	 	26 km,	 Jean-Francois	Noël,	
Francija,	13.	marec	1993	v	Franciji	 	23 km 225 m,	Francis	
Bruchini,	Francija,	21.	maj	1991	v	Franciji.
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Te	spremembe	se	sicer	v	znatno	
manjši	meri	že	čutijo	tudi	v	majh-
ni	luži	Tržaškega	zaliva.	Nekatere	

vrste	 se	 danes	 v	 Jadranskem	 morju	
soočajo	z	upadom	populacije	in	so	že	
na	robu	izginotja.	To	velja	predvsem	
za	velike	vrste	rib,	kot	so	veliki	morski	
psi	in	delfini.	Po	drugi	strani	pa	so	bile	
v	Tržaškem	zalivu	in	tudi	v	slovenskem	
morju	pred	kratkim	ugotovljene	nove	
vrste	nevretenčarjev	in	vretenčarjev	za	
to	okolje.	Zakaj	se	število	ugotovljenih	
vrst	 v	 slovenskem	 morju	 (in	 tudi	 v	
širšem	Jadranu)	povečuje?	
Tržaški	zaliv	je	zibelka	naravoslovnih	
morskih	ved,	zato	zveni	nenavadno,	
da	 raziskovalci	 odkrivajo	 nove	 vrste	
za	to	območje.	Za	to	je	več	razlogov.	
Predvsem	pa	je	pomembno	dejstvo,	
da	so	imele	pri	tem	veliko	vlogo	nove	
tehnike	 in	 pristopi.	 Gotovo	 je	 med	
njimi	 posebej	 poudarek	 potrebno	

nameniti	 novim potapljaškim teh-
nikam vzorčenja,	ki	nudijo	možnost	
vzorčenja,	popisovanja	in	opazovanja	
živih	 organizmov	 na	 mestu	 samem	
–	 v	 njihovem	 življenjskem	 okolju.	
Bralcem	 Potapljača	 je	 gotovo	 znan	
primer,	 objavljen	 pred	 nekaj	 leti,	 ko	
je	Borut Furlan	fotografiral	v	južnem	
Jadranu	 na	 zavidljivi	 globini	 vrsto	
ustnače,	vitko ustnačko	 (Lapanella	
fasciata),	o	kateri	je	v	strokovni	litera-
turi	o	jadranski	ihtiofavni	komajda	kaj	
podatkov.	Ali	pa	primer,	ko	je	priznani	
strokovnjak	 za	 glavače	 dr. Marcelo 
Kovačić	 iz	reškega	prirodoslovnega	
muzeja	 z	 angleškim	 kolegom	 opisal	
novo	vrsto	glavača	Gobius kolomba-
tovici	v	Kvarnerju,	ki	sta	jo	poimeno-
vala	na	čast	Juraju Kolombatoviću,	
hrvaškemu	ihtiologu.	Z	novimi	pristopi	
smo	 našli	 zelo	 zanimive	 ribe	 tudi	 v	
majhni	 slovenski	 luži.	Predvsem	gre	

za	 drobne	 kriptobentoške	 ribice,	
ki	 živijo	 skrite	 v	 raznih	 špranjah,	
votlinah	ali	pod	kamni,	in	jih	iz	njiho-
vih	 skrivališč	 najlažje	 izbezamo	 s	
pomočjo	 narkotičnih	 sredstev.	 Take	
vrste	so	npr.	nekatere	vrste	glavačev,	
kot	 sta	 rdeči glavač	 (Millerigobius	
macrocephalus)	 in	 zebrasti glavač	
(Zebrus	 zebrus)	 ter	 vrsta	 prisesnika	
Apletodon	 incognitus.	 	Boljše	sode-
lovanje	med	strokovnjaki	 in	 ribiči	 ter	
potapljači	 je	omogočilo	pridobivanje	
mnogih	zanimivih	podatkov	o	 redkih	
in	 manj	 znanih	 vrstah	 rib.	 Na	 dan	
so	 prišla	 nova	 spoznanja	 o	 nekate-
rih	 skatih	 in	 morskih	 psih.	 Nekateri	
v	 slovenskem	 morju	 ujeti	 kljunati 
morski golobi	 (Pteromylaeus	 bovi-
nus)	so	merili	in	tehtali	znatno	več	od	

Tržaški zaliv – morje presenečenj?
Morska	biodiverziteta	Sredozemske-
ga	 morja	 se	 v	 zadnjih	 desetletjih	
počasi,	a	vseskozi	spreminja.	Danes	
je	znanih	veliko	razlogov	za	te	spre-
membe,	od	katerih	jih	je	velika	večina	
povezanih	z	delovanjem	človeka.

Lovrenc	Lipej						Foto:	Borut	Mavrič
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največjih	doslej	izmerjenih	primerkov	
na	svetu.	V	zadnjem	desetletju	so	bili	v		
slovenskem	morju	in	bližnji	okolici	ujeti	
številni	komaj	skoteni	primerki	sivega 
morskega psa	 (Carcharhinus	 plum-
beus),	o	odraslih	primerkih	pa	ne	duha	
ne	sluha.	V	Tržaškem	zalivu	beležimo	
tudi	za	 to	okolje	nove	vrste	rib,	ki	so	
posledica	 predvsem	 dveh	 procesov,	
in	 sicer	 prihoda	 oziroma	 vnosa	 tuje-
rodnih	 vrst	 in	 meridionalizacije	 (oz.	
tropikalizacije).	Pri	prvem	gre	za	pro-
ces,	 ko	 v	 okolju	 slovenskega	 morja	
in	Tržaškega	zaliva	naletimo	na	vrste,	
ki	 so	 prišle	 iz	 drugih	 biogeografskih	
provinc	 (torej	 izven	 Sredozemlja)	 z	
različnimi	 vektorji	 vnosa,	 kot	 so	 npr.	
balastne	vode	in	sedimenti,	obrast	na	
plovilih,	marikulture,	ali	pa	jih	je	človek	
v	 to	 okolje	 namerno	 vnesel.	 Takih	
vrst	je	v	našem	delu	Tržaškega	zaliva	
komajda	kaj	več	kot	ducat	-	vsem	poz-
nane	japonske ostrige	(Crassostrea	
gigas),	veliki	polž	(Rapana	venosa)	in	
npr.	goli polž	 (Bursatella	 leachi),	od	
rib	pa	naj	omenimo	terapona	(Terapon	

theraps).	 Pri	 meridionalizaciji	 pa	 gre	
zaradi	 višjih	 temperatur	 kot	posledici	
klimatskih	in	oceanografskih	sprememb	
za	primere	širjenja	 toploljubnih	 južnih	
vrst	proti	severu.	V	zadnjih	desetletjih	
je	bilo	ugotovljenih	več	takih	primerov.	
Poznamo	celo	indikatorske	vrste,	od	ka-
terih	sta	najbolj	znani	balestra	(Balistes	
carolinensis)	in pavji knez	(Thalassoma	
pavo).	Prva	 je	 v	 slovenskem	delu	Ja-
dranu	že	dolgo	navzoča,	druga	pa	se	
mu	vztrajno	približuje.	Lani	je	dosegla	
skrajni	 rt	 polotoka	 Istre.	Čedalje	 več	
je	 tudi	 nekaterih	 južnojadranskih	 rib,	
od	katerih	naj	omenimo	vsaj	delfinke 
(Coryphaena	 hippurus)	 in	 morske 
ščuke	(Sphyraena	sphyraena).	Morda	
je	s	pojavom	meridionalizacije	povezan	
pojav	pojavljanja	dveh	 vrst	oceanskih	
rib,	in	sicer	navadnega	(Mola	mola)	in	
malega	morskega	meseca	 (Ranzania	
laevis).	 	 Nenazadnje	 smo	 v	 zadnjem	
desetletju	priča	tudi	drugim,	nenavad-
nim	dogodkom.	Na	začetku	tisočletja	so	
Tržaški	zaliv	obiskali	morski psi orjaki 
(Cetorhinus	maximus),	kasneje	je	bilo	

nekaj	primerov	pojavljanja	brazdastih ki-
tov (Balaenoptera	physalus),	pred	nekaj	
leti	 so	 se	 tu	pojavili	progasti delfini 
(Stenella	coeruleoalba)	in	usnjate želve 
(Dermochelys	coriacea),	letos	pa	še	kit 
grbavec (Megaptera	novaeangliae).	Na	
podlagi	 vsega	napisanega	 lahko	 torej	
rečemo,	da	se	v	našem	morju	dogaja.	
Le	 z	 rednim	spremljanjem	dogajanj	 v	
njem	bomo	lahko	vedeli,	kaj	je	novega,	
kaj	se	ni	spremenilo	in	kaj	 izgubljamo.	
Zato	je	smiselno	vzpostaviti	mehanizem	
hitrega	obveščanja	med	strokovnjaki	in	
potapljači,	ki	bo	prispevalo	k	učinkovitem	
zbiranju	podatkov	za	celovito	razmevanje	
dogajanj	v	našem	morju.			
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»Tokovna vrv«	 je	 vrv,	 ki	 jo	pritrdimo	
na	krmo	čolna	poleg	mesta	za	vstop	v	
plovilo.	Taka	vrv	mora	imeti	na	koncu	
pritrjeno	bojo,	da	ostane	na	površini	in	
da	jo	vidijo	potapljači	ter	druga	plovila,	
ki	se	približujejo.
V	 primeru	 površinskega	 toka	 se	
potapljači,	medtem	ko	so	na	površini	
in	čakajo	na	potop,	lahko	držijo	zanjo.	
Za	isto	vrv	se	potapljači	držijo	tudi	po	
potopu,	 ko	čakajo,	 da	 se	 zvrstijo	 pri	
vstopu	v	plovilo.

»Plavalna vrv«	 nadomešča	 plavanje	
potapljača	do	sidrne	vrvi,	kjer	naj	bi	se	
v	primeru	toka	pričel	potop.	Ta	vrv	je	
iz	plavajočega	materiala;	na	eni	strani	
je	privezana	na	mestu	vstopa	v	vodo,	
nato	 vodi	 ob	 boku	 čolna,	 njen	 drugi	
konec	pa	je	privezan	na	sidrno	vrv	na	
vodni	gladini.

Vstop v vodo
Po	vstopu	v	vodo	se	potapljač	prime	za	
»plavalno	vrv«	in	se	ob	boku	plovila	po-
tegne	do	sidrne	vrvi,	kjer	se	potopi.	

Na dnu
Splošno	pravilo	pri	potapljanju	v	toku	
je,	 da	 prvi	 del	 potopa	 plavamo	 proti	
toku,	drugi	del	potopa	pa	s	tokom	nazaj	
proti	plovilu.	Če	plavamo	obratno,	 to	
je	najprej	s	tokom	in	nato	ob	povratku	
do	 plovila	 proti	 toku,	 se	 lahko	 zelo	
hitro	zgodi,	da	ne	preračunamo	dovolj	
dobro	večje	porabe	zraka	ob	povratku	
oziroma	da	se	za	povratek	odločimo	
prepozno.	Posledica	je,	da	se	mora-
mo	 dvigniti	 na	 površino	 daleč	 stran	

od	plovila	in	do	njega	plavati	v	toku	s	
kompletno	potapljaško	opremo.
Kadar	je	plovilo	zasidrano	blizu	obale,	
se	v	primeru	toka	potapljamo	v	akva-
toriju	med	plovilom	in	obalo.
Plavanje	proti	toku	je	lažje	tik	ob	dnu,	
pri	 čemer	 si	 lahko	 pomagamo	 tudi	
z	 vlečenjem	 z	 rokami,	 s	 katerimi	 se	
oprijemamo	skal.	Pri	takem	načinu	pla-
vanja	moramo	biti	še	posebej	pazljivi,	
da	 s	 plavutmi	 ali	 opletajočo	 opremo	
(npr.	 manometer)	 ne	 poškodujemo	
vodnega	 življenja	 in	 da	 z	 rokami	 ne	
zagrabimo	 strupenega	 organizma	 ali	
polomimo	 vsega,	 česar	 se	 dotakne-
mo.

Dvig na površino	
Potop	se	zaključi	ob	sidrni	vrvi,	s	katere	
preidemo	na	»plavalno	vrv«,	po	kateri	
se	spustimo	do	»tokovne	vrvi«,	ob	ka-
teri	počakamo	na	vstop	v	plovilo.	
Dvig	na	površino	ob	krmi	plovila	 je	 v	
močnem	toku	problematičen,	saj	težko	
kontroliramo	 hitrost	 dviga,	 posledica	
dekompresijskega	 postanka,	 med	
katerim	nimamo	možnosti	prijeti	se	za	
vrv,	pa	je	oddaljitev	od	plovila.	
Pri	potapljanju	v	toku	se	priporoča,	da	
imajo	potapljači	pri	sebi	 zvito	markir-
no	bojo	(klobaso),		s	katero	lahko	na	
površini	označijo	svoj	položaj	in	so	tako	
tudi	v	valovih	vidni	že	od	daleč.

Potapljaški par ali skupina
Pri	potapljanju	v	toku	mora	potapljaški	
par	ali	skupina	potapljačev	ostati	čim	
bolj	skupaj,	saj	bi	pri	večji	medsebojni	
razdalji	zelo	hitro	izgubili	drug	druge-
ga.	Zato	se	že	med	samim	pričetkom	
potopa	 pazi	 na	 to,	 da	 se	 potopimo	
skupaj	oziroma	da	se	na	dnu	počaka	
na	zaostale	potapljače.
Pri	plitvejših	potopih	proti	toku,	lahko	
vodja	 potapljaške	 skupine	 drži	 vrv	
z	 bojo,	 ki	 zaostalemu	 potapljaču	
označuje	mesto	potopa.	Pri	spustu	se	
potapljač	te	vrvi	ne	oprijema,	saj	bi	s	
tem	z	dna	potegnil	vodjo	skupine.	
Na	 koncu	 potopa	 se	 potapljaški	
par	 skupaj	 dvigne	 proti	 površini;	 pri	
potapljaški	skupini	je	vodja	skupine	za-
dnji,	saj	tako	lažje	nadzoruje	postopke	
pri	dvigu	potapljačev.	
Na	 površini	 potapljači	 napihnejo	
kompenzatorje	 plovnosti	 in	 ostanejo	
skupaj.	 V	 primeru,	 da	 so	 se	 dvignili	
na	 površino	 daleč	 od	 plovila,	 jih	 bo,	

če	ostanejo	v	skupini,	 lažje	 in	hitreje	
pobrati	s	čolnom,	kot	pa	če	bi	moral	
čoln	voziti	od	enega	do	drugega.
Pri	vstopu	v	plovilo	moramo	biti	v	va-
lovitem	morju	zunaj	dosega	stopnic	in	
platforme,	dokler	se	trdno	ne	oprime-
mo	 stopnic,	 saj	 bi	 nas	 plovilo	 zaradi	
dvigovanja	 in	 spuščanja	 na	 valovih	
lahko	poškodovalo.	
Potapljač,	ki	pri	zaključku	potopa	izgu-
bi	stik	s	čolnom	ali	plavajočo	vrvjo	za	
čolnom	in	bi	zaradi	 toka	z	njim	težko	
prišel	ponovno	v	stik,	signalizira	posa-
dki	 čolna	 ali	 sopotapljačem	 in	 mirno	
počaka	na	površini	na	prihod	plovila.	

Potapljanje s tokom
Potapljanje	oziroma	plavanje	v	toku	je	
v	primeru	močnejšega	toka	podobno	
letenju,	saj	 le	 rahlo	krmarimo	z	nagi-
bnjem	 trupa	 in	 ne	 plavamo.	 Pri	 taki	
vrsti	potopa	»preplavamo«	veliko	večje	
razdalje	v	krajšem	času	 in	ob	manjši	
porabi	 zraka,	 kot	če	bi	plavali	 v	 vodi	
brez	toka.	
Mesto	 izstopa	 iz	 vode	 ob	 zaključku	
potopa	 	 pri	 potapljanju	 s	 tokom	 ni	
enako	mestu	vstopa	v	vodo,	zato	mo-
ramo	 pred	 	 vstopom	 v	 vodo	 poznati	
značilnosti	terena	na	mestu	zaključka	
potopa,	da	bomo	teren	pod	vodo	pre-
poznali	in	se	dvignili	na	površino.	
Običajno	 je	 področje	 potopa	 relati-
vno	 ozko,	 saj	 s	 tokom	 plavamo	 ob	
podvodnih	 grebenih	 ali	 stenah	 in	 ga	
zaključimo	na	mestu,	kjer	se	stena	ali	
greben	zaključi	ali	pa	je	na	dnu	neka	
druga	značilnost.

Načina potapljanja v toku:
1.	 Potop	v	toku	s	pomočjo	markirne	

boje.	Po	skoku	v	vodo	se	potapljači	
primejo	plavajoče	vrvi,	ki	je	pritrjena	
na	krmo	čolna,	in	počakajo,	da	se	
v	 vodi	 zbere	 clotna	 potapljaška	
skupina	 ter	 da	 	 da	 vodja	 potopa	
znak	za	potop.	

	 Vodja	 potapljaške	 skupine	 ima	
v	 roki	 plavajočo	 vrv,	 na	 katero	 je	
pritrjena	oranžna	boja	premera	45	
do	60	cm.	Vrv	naj	bo	iz	najlona	ali	
polipropilena,	debeline	od	0,3	do	
največ	1	cm	in	dolžine	za	dvakratno	
maksimalno	globino	potopa.	Da	se	
izognemo	zatikanju	ob	dno	ali	med	
spustom	in	dvigom	ob	plovilo,	naj	
bo	prebitek	vrvi	navit	na	primerno	
kolo.

Potapljanje 
v toku

V	 morju	 velikokrat	 naletimo	 na	 vo-
dni	 tok	že	med	vstopom	v	vodo	ali	
med	 samim	 potopom.	 V	 primeru	
močnejšega	površinskega	toka	spu-
stimo	s	plovila	poleg	vrvi,	na	katero	
lahko	obesimo	potapljaško	opremo,	
tudi	vrvi,	ki	nam	olajšajo	začetek	in	
zaključek	potopa.

Igor	Urh							Foto:	Arhiv
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	 Pri	 plavanju	 s	 tokom	 tudi	 daljša	
vrv	 (večja	 globina)	 ne	 bo	 pred-
stavljala	 ovire	 zaradi	 vodnega	
upora.	 Možno	 je,	 da	 bo	 boja	
zaradi	 hitrejšega	 površinskega	
toka		vlekla	vodjo	potopa	hitreje,	
kot	 plavajo	 ostali	 potapljači.	 	 Ti	
morajo	v	tesni	skupini	slediti	vodji	
potopa	oziroma	vrvi	z	bojo.	

	 Na	 površini	 plovilo	 sledi	 boji	 v	
varni	razdalji,	 tako	da	ne	ogroža	
potapljačev.	 V	 primeru	 dviga	
na	 površino	 se	 mora	 potapljač	
dvigniti	tik	ob	vrvi	in	ostati	poleg	
boje.

	 V	primeru,	da	potapljači	ne	vidijo	
več	vodje	potopa	ali	vrvi	z	bojo,	to	
pomeni,	da	so	se	izgubili	in	da	se	
morajo	dvigniti	na	površino,	če	v	
manj	kot	eni	minuti	ne	zagledajo	
vrvi	ali	vodje	potopa.	Na	površini	
takoj	 napihnite	 kompenzator	
plovnosti,	 signalizirajte	 posadki	
na	 plovilu	 znak	 O.	 K.	 (z	 eno	
roko	 oblikujemo	 krog	 –	 prsti	 se	
dotikajo	 glave)	 in	 počakajte	 na	
navodila	s	plovila.

	 Ob	 zaključku	 potopa	 (med	 dvi-
gom)	vodja	potopa	zvije	vrv,	da	se	
potapljači	ne	zapletejo	vanjo	in	da	
se	ne	navije	na	propeler	plovila.		

2.	 Potop	v	toku	s	pomočjo	dveh	plovil	
je	običajen	način	potapljanja	večje	
skupine	 potapljačev	 ob	 podvod-
nih	 grebenih.	 V	 tem	 primeru	 se	
matično	plovilo	zasidra	na	mestu	
zaključka	 potopa,	 potapljaška	
skupina	 pa	 se	 v	 manjšem	 čolnu	
odpelje	proti	toku	na	mesto	vstopa	
v	vodo.	Potapljaška	skupina	mora	
vstopiti	v	vodo	istočasno,	običajno	
z	negativno	plovnostjo,	da	jih	tok	
preveč	 ne	 loči.	 Mesto	 zaključka	
potopa	predstavlja	v	tem	primeru	
sidrna	 vrv	 plovila	 ali	 neka	 druga	
oznaka,	ki	se	nahaja	pod	vodo	ali	
na	dnu	pod	matičnim	plovilom.	

Potapljanje proti toku
Potapljač	lahko	plava	le	proti	slabemu	
toku	 (hitrost	 toka	 je	 manj	 kot	 1/2	
vozla,	to	je	manj	kot	900	m/h).	Proti	
močnejšemu	toku	se	lažje	premikamo	
tako,	da	se	z	rokami	oprijemamo	dna	
in	vlečemo	naprej.	Izdelamo	si	lahko	
tudi	pripomočke,	ki	nam	omogočajo	
učinkovito	premikanje	v	toku.	

Za	 fotografiranje	 ali	 snemanje	 vo-
dnega	 življenja	 v	 toku	 	 potrebuje	
potapljač	 prosti	 obe	 roki.	 V	 takem	
primeru	 se	 lahko	 v	 toku	 »zasidra«	
na	dno	s	kovinsko	kljuko,	privezano	
na	krajšo	vrv,	katere	prosti	konec	si	
s	 karabinom	 pripne	 na	 potapljaško	
opremo	v	višini	pasu.

Tokovi in njihove lastnosti
Tipi	tokov:
1.		obalni	tok	–	povzročijo	ga	valovi,	

ki	prihajajo	do	obale	pod	kotom	
in	 tako	 potiskajo	 vodo	 vzdolž	
obale;

2.		tok	na	odprtem	morju	je	posledica	
vrtenja	Zemlje	ter	stalnih	vetrov;

3.		bibavični	 tok	 –	 spreminja	 se	 s	
plimo	 in	 oseko;	 povzroča	 ga	
privlačna	sila	Lune	in	Sonca.	Nanj	
vpliva	tudi		rotacija	Zemlje;

4.		rečni	 tok	 –	 nastopi	 zaradi	 sile	
teže	(voda	teče	z	višjega	na	nižje	
mesto).	Vpliv	vrtenja	Zemlje	je	pri	
tem	toku	neznaten.	

Vodni	tokovi	se	med	seboj	razlikujejo	
tako	po	hitrosti	kot	po	njihovi	širini.	
Hitrost	 toka	 se	 spreminja	 v	 odvi-
snosti	 od	 globine.	 Na	 površini	 je	
veliko	hitrejši,	kot	je	ob	dnu,	kjer	se	
upočasni	zaradi	ovir	(skale,	rastlinje	
ipd.).	V	rečnem	zavoju	je	tok	hitrejši	
v	notranjosti	zavoja	kot	ob	zunanjem	
bregu.
Velikokrat	teče	vodni	tok	v	globini	v	
nasprotno	 smer	 kot	 površinski	 tok,	
kar	moramo	upoštevati	pri	planiranju	
potopa.

Priprava za potapljanje v toku na skalnatem terenu

Potapljanje v toku z uporabo priprave
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Razen	nekaj	manjših	sprememb	
ob	Sečoveljskih	solinah,	kjer	se	
Dragonja	izliva	v	morje,	je	bilo	

v	 njeno	 povodje	 narejenih	 zelo	 malo	
posegov.	 Reka	 ima	 ob	 hudourniških	
kar	13	levih	in	18	desnih	pritokov.	Izvira	
v	 flišnih	sedimentih	 Istre	350	metrov	
nad	morjem,	izliva	pa	se	v	Piranski	zaliv.	
Dragonja	premore	na	desnem	pritoku	
dva	čudovita	slapova,	visoka	okoli	10	
metrov,	ki	prosto	padata	v	slikovita	tol-
muna.	Strmi	flišni	bregovi,	manjši	sla-
povi	in	kristalno	čista,	smaragdno	zele-
na	voda,	vse	to	so	osnovne	značilnosti	
Dragonje	in	njene	okolice.	Ni	čudno,	

da	 je	navdihovala	 in	še	navdihuje	pi-
satelje,	pesnike,	slikarje,	fotografe	in	
arheologe.	Prav	ti	so	naleteli	ob	ustju	
Dragonje	na	številne	arheološke	najd-
be	iz	rimskega	obdobja.	Odkrili	so	te-
melje	rimske	stavbe	z	ostanki	glinastih	
posod,	rimske	amfore,	žgane	grobove	
in	opeke	s	pečati	opekarne.		Dragonjin	
obraz	se	spreminja	iz	meseca	v	mesec,	
najlepšega	pa	nam	prav	gotovo	pokaže	
v	toplih	poletnih	mesecih.	Takrat	je	nje-
na	 lepota	na	vrhuncu,	njeno	življenje	
se	umiri.	Pojavijo	se	neskončni	barvni	
odtenki	in	nenavadni	vodni	šumi,	treba	
je	samo	odpreti	oči	in	prisluhniti.		Reka	
ima	v	poletni	vročini	zelo	majhen	pre-
tok,	 vendar	 ne	 presahne.	 Vodnatost	
vodotokov,	ki	pritekajo	vanjo,	je	stalna,	
ker	so	izviri	povezani	s	kraško	podzem-
no	vodo	z	obrobja.	Ob	spomladanskih	
in	jesenskih	deževnih	neurjih	pa	dobi	
Dragonja	 izrazito	 hudourniški	 izraz.	
Takrat	močno	naraste	in	tudi	poplavi.	
Ker	 je	 v	hudih	nalivih	povzročala	po-
plave,	so	leta	1946	njen	tok	regulirali	
tako,	da	so	jo	po	najkrajši	poti	usmerili	
do	 morja.	 Skozi	 stoletja	 je	 Dragonji	
uspelo	 odnesti	 obilo	 neodpornega	
flišnega	 gradiva,	 s	 katerim	 je	 nasula	
spodnji	del	doline,	primeren	za	soline.	

Ljudje,	ki	 živijo	ob	Dragonji,	so	 rjavo	
prst	 na	 flišu	 z	 obdelovanjem	 močno	
spremenili.	Sčasoma	so	pridobili	prst,	
ki	 je	 ugodna	 za	 gojitev	 vinske	 trte,	
oljke,	vrtnin	 in	sadnega	drevja.	Kljub	
opaznim	znakom	človeške	prisotnosti	
pa	le-ta	ni	prehudo	posegel	v	naravo	ob	
reki	Dragonji	in	samo	upamo	lahko,	da	
bo	tako	tudi	ostalo.		Dragonja	je	mejna	
reka	med	Slovenijo	in	Hrvaško,	zato	bi	
bilo	prav,	da	jo	skupaj	ohranimo	čisto	in	
naravno,	takšno,	kot	jo	je	mati	narava	
položila	v	vijugasto	strugo	med	strme	
flišne	stene.	Dragonjo	ogroža	človek	z	
nepremišljenimi	posegi,	med	katerimi	
je	 zlasti	 agresiven	 sodobni	 turizem.	
Ena	od	možnih	rešitev	za	Dragonjo	bi	

Reka Dragonja
Ustje slovenskega morja

Ko	 dandanes	 omenimo	 reko	 Dra-
gonjo,	najprej	pomislimo	na	obmejni	
spor	 s	 Hrvaško,	 saj	 je	 za	 pravično	
razmejitev	 obeh	 držav	 med	 drugim	
pomemben	 tudi	 njen	 tok	 ali,	 bolje	
rečeno,	izliv.	Poprej	ta	27	kilometrov	
dolga	 reka	 ni	 bila	 tako	 znana.	 Po	
krivici,	saj	 je	ena	najpomembnejših	
rek	 slovenske	 Istre	 in	 nas	 vedno	
znova	preseneča	s	svojo	pestrostjo	
in	naravnim	bogastvom.

Marko	Osojnik							Foto:	Marko	Osojnik
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bil	nedvomno	naravoslovni	turizem,	ki	
bi	Dragonjo	obvaroval	pred	zločestimi	
posegi	 v	 njeno	 naravo.	 Ni	 dolgo	 od	
tega,	 ko	 so	 hoteli	 tradicionalno	 kul-
turno	krajino	spremeniti	v	namakalne	
sisteme	za	pridelavo	»zabuhle«	zelenja-
ve.	Sporazumno	z	živalmi,	rastlinami,	
zemljo,	vodo	in	zrakom	bi	morali	razvija-
ti	Dragonjino	življenje.	Flišne	plasti	na	
vsakem	 zavoju	 pripovedujejo	 svojo	
zgodbo,	so	kot	okameneli	odtisi	velike	
drame,	 ki	 se	 je	 dogajala	 v	 temačnih	
globinah	nekdanjega	morja.	Dragonja	
tvori	lice	slovenske	Istre	in	ima	veliko	
oboževalcev.	 Kakšna	 bo	 predstava	
Dragonje	 v	 prihodnjih	 letih,	 še	 ne	
vemo.	Upajmo,	da	ne	tragedija.	Zato	
pustimo	njeno	življenje	pri	miru.	Naj	si	
sama	zarisuje	pot	v	Jadransko	morje	in	
odmerja	svoj	čas.	Njena	pot	se	»konča«	
v	Piranskem	zalivu.	A	to	ni	njen	konec.	
Vsak	konec	je	začetek	nečesa	novega.	
Povezana	z	morjem	živi	reka	Dragonja	
naprej.	Dragonjo	 je	potrebno	doživeti	
Če	hočeš	Dragonjo	doživeti,	je	najbolje	
vzeti	pot	pod	noge	in	jo	peš	prehoditi	
po	skoraj	 izsušeni	 strugi	navzgor.	Na	
nekaterih	 mestih	 ob	 reki	 je	 speljana	
sprehajalna	pot,	 ko	 le-te	 zmanjka,	 je	
potrebno	hoditi	po	kamnih.	Hoja	po	na-

pol	posušenih	kamnih	zna	biti	nevarna	
(potrebna	je	primerna	obutev),	vendar	
Dragonja	 napore	 obiskovalca	 obilno	
poplača.	Na	dosegu	roke	je	lepa	neo-
krnjena	narava,	topla	voda	in	prečudoviti	
smaragdno	zeleni	tolmuni.	Dragonja	je	
ena	zadnji	rek	v	evropskem	delu	Sredo-
zemlja,	ki	ima	še	neokrnjeno	povodje,	
dolina	še	ni	urbanizirana,	voda	pa	 je	
še	vedno	čista.	Slednje	potrjujejo	raki	
koščaki	(Austropo-
tamobius	 terren-
tium	 Schrank).	 Ti	
sladkovodni	 raki	
imajo	 sploščeno	
hidrodinamično	
te lo , 	 da 	 l ahko	
obstanejo	 v	 vod-
nem	 toku.	 Živijo	
v	 račjih	 luknjah	
(skrivališčih,	 izko-
panih	 v 	 mehke	
brežine	 ali	 dno),	
med	 koreninami,	
pod	 kamenjem	
in	 skalami.	 Pri-
morski 	 koščaki	
so	 nočne	 živali.	
Takrat	 tudi	 prile-
zejo	 iz	 skrivališč	

in	 pobirajo	 hrano.	 Samice	 spolno	
dozorijo	 v	 drugem	 do	 četrtem	 letu	
starosti,	 samci	 nekaj	 tednov	 prej.	
Razmnožujejo	se	v	zimskih	mesecih.	
Samica	nosi	oplojena	jajčeca	na	zadku	
do	izvalitve.	Ličinke	se	izvalijo	v	aprilu	in	
maju.	Raki	koščaki	so	pomembni	bio-
kazalniki	onesnaženosti	Dragonje.	Za	
zdaj	kaže	Dragonji	in	njenim	oklepnim	
deseteronožnim	prebivalcem	dobro.	



SEPTEMBER 2009 •                         •   ��

P R E V E N T I V A

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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Nabor	potapljačev	je	vsako	leto	
pestrejši,	 prav	 tako	 njihova	
oprema,	 tudi	 slog	 slikanja	 in	

samega	 potapljanja.	 Vse	 fotografije	
na	 prvenstvu	 so	 posnete	 z	 uporabo	
digitalnih	 	 zrcalno-refleksnih	 fotoapa-
ratov	 (DSLR)	pripadajočih	podvodnih	
ohišij	in	podvodnih	bliskavic	v	neštetih	
izpeljankah	različnih	proizvajalcev.	Tek-
movanje	je	razdeljeno	na	pet	različnih	
kategorij:	 riba,	makro,	makro	s	 temo	
(tokrat	 je	 bila	 to	 mehka	 korala),	 am-
bient	brez	 in	ambient	s	potapljačem.	
Za	 nastop	 na	 prvenstvu	 tekmovalci	
pridobivajo	 točke	 z	 dveh	 državnih	
prvenstev	in	Vodana,	seveda	pa	ima	
zadnjo	 besedo	 selektor	 ekipe,	 ki	
potrdi	udeležbo	kandidata.	Ker	sem	
leta	 2007	 in	 2008	 dovolj	 uspešno	
nastopal	na	domačem	terenu,	me	je	
lansko	zimo	Borut Furlan	povabil,	da	
se	udeležim	prvenstva.	Seveda	sem	
bil	navdušen	nad	graciozno	možnostjo	
in	 hitel	 iskati	 podvodnega	 asistenta	
oz.	 model,	 ki	 bi	 me	 spremljal	 čez	
celotno	prvenstvo.	Pridružil	se	mi	 je	
David Badovinac,	potapljaški	kolega	
iz	kluba	DRM.	
Oba	do	 tedaj	nisva	 imela	nikakršnih	
izkušenj	 z	 nastopanjem	 na	 tovrstnih	
tekmovanjih	in	se	tako	začela	pripra-
vljati	marca	na	slovenskem	ozemlju	v	
Piranu	in	na	Bledu.	Prav	tako	sva	se	
informirala	o	pogojih,	v	katerih	se	bova	
potapljala	 ob	 tamkajšnjem	 otoku.	

Izvedela	sva,	da	bo	morje	
mrzlo,	 do	 17	 °C,	 dokaj	
kalna	voda	z	maksimalno	
vidljivostjo	od	8	do10	m,	
ogromno	 mehkih	 koral	
in	 Zeus	 Faber	 fantazija	
(kasneje	 sem	 jih	 na	 eni	
od	 svojih	 slik	 naštel	 kar	
10!!!).	Uspela	sva	izvesti	
štiri	 vikende	 treningov,	
kjer	sva	usklajevala	pre-
dvsem	 komunikacijo	 in	 kasneje	 z	
Borutovo	 pomočjo	 predelala	 vse	
probleme	 in	 ustrezne	 rešitve	 glede	
postavitve	modela,	same	kompozicije	
in	nenazadnje	 tudi	najbolj	optimalne	
taktike	za	prvenstvo.	Resnejše	ekipe	
(beri	sponzorirane)	imajo	namreč	s	se-
boj	kapetana,	ki	skrbi	za	vse	tehnične	
in	 logistične	zaplete	neposredno	na	
licu	 mesta,	 najin	 kapetan	 pa	 je	 ko-
municiral	 z	 nama	 le	 posredno	 prek	
elektronske	pošte.	
S	 Pozejdonovo	 pomočjo	 sva	 se	
tako	 odpravila	 na	 pot	 pet	 dni	 pred	
uradnim	začetkom	tekmovanja,	da	bi	
si	 nabrala	 nekaj	 izkušenj	 in	 kakšen	
namig	 o	 možnih	 lokacijah	 za	 prven-
stvo.	Naletela	sva	na	izredno	prijazen	
hostel	 in	 potapljaški	 center,	 kjer	 so	
se	z	nama	potapljali	še	člani	španske	
in	 luksemburške	 ekipe.	 Ko	 sva	 se	
družila	z	njimi,	je	bil	občutek	podoben	
tistemu,	ki	ga	je	verjetno	občutil	Mujo,	
ko	je	prvič	ugledal	napredno	in	resno	
Nemčijo.	Tisti	najboljši	fotografi	so	se	

držali	bolj	zase	in	niso	veliko	govorili,	
oni,	 ki	 si	 s	 fotografijo	 služijo	 kruh,	
so	 bili	 glasnejši	 in	 delali	 reklamo	 za	
svoja	 prvenstva,	 kjer	 pač	 zmagujejo	
oni	sami.	V	uradnem	delu	tekmovanja	
sva	spoznala	nekaj	takih,	ki	so	prišli	z	
namenom,	da	se	zabavajo	in	družijo	s	
kolegi	podvodnimi	fotografi.	Podvodna	
favna	 in	 flora	 nista	 bili	 v	 tem	 letnem	
času	 preveč	 razburljivi,	 saj	 se	 morje	
še	 ni	 dovolj	 otoplilo,	 da	 bi	 na	 dan	
»privekali«	kakšni	manjši	objekti,	ki	se	
zadržujejo	po	mehkih	koralah.	Po	be-
sedah	lokalnih	potapljačev	pa	se	neka-
tere	 živalske	 vrste	 zaradi	 segrevanja	
morja	 celo	 umikajo.	 Raznovrstnost	
življenja	je	tako	podobna	tisti	v	Piranu,	
voda	 pa	 je	 po	 nekaj	 dneh	 hudičevo	
mrzla	in	ponekod	precej	kalna.	
Ob	uradnem	začetku	sva	se	preselila	
v	 matični	 hotel,	 kjer	 se	 je	 dogajala	
vsa	administracija	 in	sestanki.	Že	ob	
prvem	 srečanju	 z	 možmi	 iz	 CMAS-a	
sva	ugotovila,	da	je	organizacija	precej	
francoska	 in	 to	 je	 spremenilo	 naše	

Svetovno prvenstvo 
v podvodni fotografiji 
Južna Koreja – Jeju 2009

Vsako	drugo	 leto	se	zbere	svetovna	elita	podvodnih	 foto-
grafov	 iz	 vseh	držav,	 kjer	 se	pod	okriljem	CMAS-a	borijo	
za	laskavi	naslov	svetovnega	prvaka	v	podvodni	fotografiji.	
Tokrat	se	je	vrvež	prvenstva	naselil	na	otok	Jeju,	ki	se	nahaja	
nekaj	milj	pod	Južno	Korejo.		

Oskar	Musič						Foto:	Oskar	Musič
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sestanke	v	prave	punte.	Na	dan	prvega	srečanja	so	objavili,	da	ni	
možna	uporaba	dveh	podvodnih	fotoaparatov	na	tekmovanju,	kar	je	
povzročilo	veliko	negodovanja	vsem	tistim,	ki	so	plačevali	dodatno	
prtljago	na	letališčih	in	porabili	veliko	časa	za	treniranje	svojih	asisten-
tov	za	takšno	fotografijo.	Prav	tako	je	bilo	precej	govora	o	zastarelih	
pravilih,	ki	ne	zagotavljajo	enakovrednosti	tekmovalcev	s	prihodom	
novejših	tehnologij,	ki	omogočajo	popravke	na	sliki	v	samem	fotoa-
paratu	(crop,	histogram,	…).	
Sledil	je	aklimatizacijski	potop,	na	katerem	smo	se	razvrstili	po	barkah	
in	se	spoznali	z	našim	»insajderjem«.	Na	čolnu	sva	bila	z	italijansko	
ekipo	in	kaj	kmalu	smo	ugotovili,	da	omenjeni	insajder,	to	je	človek,	
ki	naj	bi	komuniciral	med	korejsko	govorečimi	organizatorji	in	nami,	
obvlada	angleščino	v	obsegu:	yes,	no,	fish.	S	pomočjo	kriljenja	rok	
smo	se	 tako	odpravili	na	 lokacije,	ki	so	bile	po	zaslugi	»vohunov«	
v	dive	centru	nama	že	poznane.	Tekmovalna	dneva	sta	 tako	mini-
la	 v	 znamenju	 do	 kraja	 posrkanih	 11-litrskih	 jeklenk	 in	 precejšnje	
izčrpanosti.	
Organizatorji	so	mislili	na	nas	in	pripravili	enodnevni	izlet	po	otoku,	na	
katerem	smo	se	prepustili	gastronomskim	užitkom	kot	tudi	lokalnim	
atrakcijam.	Hrana	je	v	teh	koncih	zelo	zdrava,	tako	da	sem	po	nekaj	
dneh	Davidu	zatežil,	da	greva	poiskat	en	burger,	vendar	je	še	ta	bil	
skrbno	pripravljen	in	mislim,	da	zelo	hranilen.	Na	otoku	je	vzpostavljen	
matriarhat,	ki	 se	 je	pojavil	 v	času	kraljevine,	ko	so	Korejci	moške	
zapirali	na	otok,	kjer	niso	smeli	početi	ničesar,	kar	je	bil	velik	greh.	
Zaradi	tega	so	vsa	dela	opravljale	ženske,	da	so	lahko	»zaporniki«	
sploh	preživeli.	Prav	tako	se	je	na	otoku	razvila	posebna	obrt,	ki	jo	
opravljajo	samo	ženske	potapljačice.	Imenujejo	se	»ama«	in	nabirajo	
alge	ter	školjke,	ki	jih	prodajajo	na	tržnici.	Ogledali	smo	si	tudi	tunele,	
nastale	zaradi	magme	pod	nekoč	delujočim	vulkanom,	ki	je	pravzaprav	
ustvaril	otok	Jeju.	
Po	krasni	ekskurziji	sva	prevzela	spominske	kartice	in	z	Davidom	ob	
pregledu	fotografij	naletela	na	zanimive	težave.	S	priklopom	kartice	
na	prenosnik	se	 je	pojavil	 »blue	screen	error«	 in	 računalnik	se	 je	
nekajkrat	sesul.	S	tem	problemom	sva	se	zglasila	v	štabu	organiza-
cije	in	ugotovila,	da	najina	napaka	ni	osamljena.	Z	veseljem	so	nama	
razložili,	da	so	na	spominske	kartice	uspeli	naložiti	zelo	nevaren	virus	
in	ne	vedo,	kaj	to	pomeni	za	naše	računalnike.	K	sreči	je	antivirusni	
program	kasneje	prepoznal	virus	in	ga	odstranil,	tako	da	sva	lahko	
izbrala	svoje	izdelke.	
Rezultati	so	bili	seveda	izkušnjam	primerni	in	že	takoj	sva	se	zavedala,	
da	se	ne	moreva	kosati	z	najboljšo	deseterico,	še	posebej	z	novim	
načinom	ocenjevanja	fotografij.	Prvih	deset	posnetkov	so	točkovali	
eksponentno,	kar	pomeni,	da	deseta	dobi	2	točki,	deveta	4	in	tako	
naprej,	prva	fotografija	v	kategoriji	dobi	kar	512	točk,	kar	bi	pomenilo,	
da	je	kar	256-krat	boljša	od	tiste,	ki	je	na	desetem	mestu.	Tako	ostrih	
meja	pa	se	ne	da	določiti	še	zlasti	pri	nečem	tako	subjektivnem,	kot	
je	ocenjevanje	posnetkov.	
Pa	vendar,	na	koncu	so	si	vsi	 tekmovalci	segli	v	 roke,	 jaz	pa	sem	
ugotovil,	da	je	namen	teh	prvenstev	ravno	druženje	in	spoznavanje	
mnogih	različnih	pristopov	k	podvodni	fotografiji	in	seveda	tudi	tek-
movanje,	ki	proizvede	svetovnega	prvaka.

S V E T O V N O  P R V E N S T V O  -  D O G O D k i
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Danska	v	nekakšnih	ekonomskih	
kazalcih	prednjači	pred	Slove-
nijo,	zato	smo	od	organizacije	

pričakovali	 veliko.	Teden	dni	 smo	 res	
uživali	v	velikem	udobju	in	prestižu,	kar	
je	lepo	in	dobrodošlo,	ampak	svetovno	
prvenstvo	si	bomo	vseeno	najbolj	 za-
pomnili	po	prijaznosti,	mirnosti	in	prija-
teljskem	vzdušju.	Tudi	 krajo	 tehnične	
opreme	 vredne	 30.000	 evrov	 smo	
tekmovalci	občutili	 le	v	obliki	enourne	
zamude.

Skupaj CMAS in AIDA 
Prvič	se	je	zgodilo,	da	sta	se	na istem 
kraju in ob istem času zgodili sveto-
vni prvenstvi po obeh organizacijah,	
AIDA	in	CMAS.	Športnikov	nerazumljivo	
pričkanje	vodilnih	ne	zanima	in	v	celem	
tednu	med	150 plavalci	 iz	40 držav	
skorajda	ni	bilo	slišati	pogovora	na	 to	
temo.	
Bilo	pa	je	slišati	neskončne	razprave	o	
načinu	 treningov,	dihanja,	priprave	na	
start,	sproščanja,	izenačevanja	pritiska,	
opremi,	tehniki	in	hitrosti	plavanja.	Ravno	
ko	se	zdi,	da	so	vodilni	apneisti	 iznašli	
recept	za	vrhunske	rezultate,	se	pojavi	
tekmovalec,	ki	s	svojim	pristopom	po-
stavi	na	glavo	vse	teorije	in	naredi	korak	
naprej	v	tem	lepem	športu.	In	ta	korak	

naprej	 (ki	 je	po	mojem	mnenju	spoz-
nanje,	da	univerzalni	recept	za	vrhunski	
rezultat	enostavno	ne	obstaja)	je	tokrat	
napravil	nenavadni	Novozelandec	Guy 
Brew.	skromen	mali	čokat	45-letnik,	ki	bi	
ga	prej	posadil	za	šank	s	pivom	v	rokah,	
kot	v	bazen	z	monoplavutjo	na	nogah.	
Njegovi	nastopi	 so	bili	 zame	vrhunec	
prvenstva.

Želva proti delfinu
V	finalu	statične	apneje	je	z	glavo	pod	
vodo	mirno	spremljal,	 kako	odpadajo	
preostali	 favoriti	Timo Kinnunen, Ulf 
Dextegen	 in	 na	 koncu	 še	 Aleksej 
Molčanov	 in	potem	z	nasmehom	na	
ustih	opravil	protokol	po	8:46,	po	 la-
stnih	besedah	z	vsaj	pol	minute	rezerve.	
Ampak	to	je	bilo	pričakovano	in	razum-
ljivo.	Član	novozelandskega	kluba	»Lazy	
seals«	pač	zna	ležati	v	vodi	in	držati	sapo,	
to	 je	dokazal	 že	na	domačem	 terenu.	
Toda	ali	lahko	leni	tjulenj	tudi	plava?
V	finalu	dinamične	apneje	je	na	skorajda	
komični	način	potrdil	basen	o	polžu	 in	
zajcu.	Po	naključju	se	je	znašel	bok	ob	
boku	z	najhitrejšim	apeistom	v	dinamiki	
s	plavutmi	Francozom	Fredericom Ses-
sajem.	In	kakšen	dvoboj	je	to	bil!	Medtem	
ko	 je	Sessa	elegantno	 in	do	skrajnosti	
energično	obračal	na	dvestotici,	je	Brew	
v	slogu	meduze	ravno	prilebdel	do	stotice.	
In	ko	je	Sessa	po	slabih	dveh	minutah	in	
pol	opravljal	protokol	na	228	metrih,	 je	
imel	Novozelandec	pred	sabo	še	več	kot	
polovico	razdalje.	Po	štirih	minutah	in	pol	
plavanja	je	izplaval	pri	230	metrih,	osvoji	
zlato	in	simpatije	vseh	na	bazenu.	Torej	
vrhunec	prvenstva?	No,	ja,	če	bi	se	CMAS	
odločil	za	enako	izvedbo	finala	kot	AIDA,	

kjer	v	finalu	hkrati	plava	osem	najboljših	(v	
CMAS	finalu	plavajo	finalisti	posamično),	
bi	bil	morda	vrhunec	prvenstva	izjemen	
nastop	Hrvata	Gorana Čolaka	in	ostalih	
cmasovcev,	ki	so	uprizorili	pravi	stampedo	
rekordov	in	prvič	povozili	aidine	športnike.	
Čolak	je	po	soglasnem	mnenju	športnikov	
postal	najboljši	apneist	s	plavutju	na	svetu,	
saj	je	odplaval	še	14	metrov	več	od	Guya	
Brewa.	

Vrhunci prvenstva
Če	upoštevam	aplavz	 in	čisti	zanos,	ki	
ga	 je	zasejal	njegov	nastop,	potem	 je	
vrhunec	morda	238	metrov	s	plavutjo	
legende	apneje	Danca	Stiga Aavala 
Severinsena.	 Svoj	 osebni	 rekord	 in	
drugi	 rezultat	na	prvenstvu	 je	postavil	
kot	 soorganizator,	 snemalec	 in	po	 la-
stnih	besedah	tako	rekoč	brez	pravega	
treninga.	Njegove	diskvalifikacije	zaradi	
neodvržene	uteži,	ki	je	posebnost	cma-
sovega	protokola,	pravzaprav	nihče	od	
športnikov	ni	vzel	resno.	Torej	vrhunec	
prvenstva?	Teh	je	bilo	še	vsaj	nekaj.
Recimo	 tri	 pr va	 mesta	 Natalije 
Molčanove,	ki	 jih	vsi	 jemljemo	že	kar	
preveč	samoumevno.	Rekord	v	statiki	
je	z	že	običajno	 lahkoto	pomaknila	na	
brutalnih	8:23.
Ali	pa	 izjemna	dinamika	brez	plavuti	 in	
preplavanih	 199	 metrov	 Norvežana	
Bjarteja,	ki	mu	je	zmaga	s	plavutmi	za	
las	ušla	zaradi	nezbranosti	pri	protokolu,	
a	po	preplavanih	238	metrih,	kar	je	bilo	
po	njegovih	besedah	70	metrov	(!)	več	
od	njegovega	osebnega	rekorda.
Morda	neverjetna	evforija	Japonca Ha-
mazakija	ob	tretjem	mestu	v	dinamiki	s	
plavutmi	(219	metrov),	ali	morda	druga	
članica	kluba	200	v	dinamiki	s	plavutjo	pri	
ženskah	Novozelandka	Suzy Osler,	ki	
je	nepričakovano	za	dva	metra	prehitela	
svojo	rojakinjo	Kathryn McPhee.
Nov državni rekord
Samo	je	dvakrat	izboljšal	državni	rekord	
in	se	po	205 metrov	v	B	finalu	zaklel,	da	
bo	na	naslednjem	svetovnem	prvenstvu	
posegel	po	medalji.	
V	kvalifikacijah	dinamike	brez	plavuti	sva	
oba	zaradi	spodletelega	protokola	ostala	
brez	 uvrstitve.	 Ob	 samo	 kanček	 bolj	
rezerviranem	plavanju	bi	ob	doseženih	
razdaljah	brez	 težav	nastopila	vsaj	 v	B	
finalu,	a	je	bila	želja	za	odtenek	večja	od	
zmožnosti.
Nastop	v	statiki,	ki	sva	ga	oba	vzela	bolj	
za	trening,	se	je	končal	z	mojim	solidnim	

Asi svetovne apneje 
na Danskem

Sredi	avgusta	je	danski	Aarhus	gostil	
tretje	individualno	svetovno	prvenstvo	
v	bazenski	apneji.	Udeležila	sva	se	
ga	 dva	 Slovenca:	 19-letni	 debitant	
Samo Jeranko	 in	natančno	enkrat	
starejši	Miha Pribošič.

Miha	Pribošič						Foto:	Miha	Pribošič
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Sistemi	aktivne	varnosti	vozila	so	 tisti,	ki	
aktivno	vplivajo	na	varnost	vožnje	in	kljub	
manjšim	 napakam	 voznika	 zmanjšujejo	

možnost	 za	 nastanek	 prometne	 nezgode,	 s	
tem	 da	 korigirajo	 napake,	 preprečujejo	 zdrs	
vozila,	izboljšajo	zavorni	učinek	in	še	marsikaj.	
Pomembno	pa	je	voznikovo	zavedanje,	da	elek-
tronika	v	vozilu	ni	vsemogoča	in	je	pri	vožnji	še	
vedno	največ	odvisno	od	voznika	in	njegovega	
znanja.	Prvi	in	najbolj	pomemben	člen	aktivne	
varnosti	 so	pnevmatike,	ki	 so	naš	edini	 stik	 z	
voziščem.	Slaba	pnevmatika	bistveno	podaljša	
pot	 zaviranja	 in	 maksimalne	 hitrosti	 vožnje	 v	
krivini.	Zaradi	slabih	pnevmatik	 je	 vozilo	dosti	
bolj	občutljivo	na	zunanje	vplive	 in	 lahko	hitro	
izgubimo	kontrolo	nad	vozilom.
O	pasivni	varnosti	pa	govorimo,	ko	zataji	človek	
in	sistem	aktivne	varnosti	vozila	več	ne	obvladuje	
ter	pride	do	prometne	nezgode.	Sistemi	pasivne	
varnosti	poskušajo	ublažiti	poškodbe	potnikov	v	
vozilu,	svojo	funkcijo	pa	lahko	opravljajo	le,	če	
so	potniki	v	vozilu	pravilno	pripeti	ter	imajo	pra-
vilno	nastavljene	sedeže	in	naslone	za	glavo.
Če	se	med	vožnjo	ne	pripnemo,	nas	sistemi,	ki	
bi	nas	ob	 trku	morali	 varovati,	 lahko	 tudi	huje	
poškodujejo.	Zračne	blazine	se	ob	trku	prožijo	
s	pomočjo	eksplozivnega	polnjenja,	ki	ob	tem	
razvija	zelo	visoke	temperature	in	lahko	tudi	huje	
poškoduje	oči	in	glavo.

Varnost avtomobilov - zračne blazine
Sprožilec zračne blazine
Do	proženja	zračnih	blazin	in	zategovalnikov	varnostnih	pasov	pride,	
ko	senzorji,	vgrajeni	v	prednje	ali	bočne	dele	vozila,	zaznajo	trk,	ki	
je	 take	 intenzitete,	da	 lahko	pride	do	poškodb	potnikov	 v	 vozilu.	
Senzorji	pošljejo	podatek	krmilniku	zračnih	blazin,	ki	te	podatke	še	
enkrat	preveri	in	sproži	varnostne	blazine	in	pasove.

Shema delovanja varnostnih blazin
Da	se	prometna	nezgoda	pripeti,	mora	zatajiti	 vsaj	eden	od	 treh	
dejavnikov,	 ki	 vplivajo	 na	 udeležence	 v	 prometu	 in	 na	 nastanek	
prometne	nezgode.
Ti	trije	dejavniki	so	človek,	vozilo	in	cesta	z	okolico.

Novejša	vozila	nam	nudijo	veliko	mero	aktivne	
in	pasivne	varnosti,	vse	kar	moramo	storiti	je,	
da	se	pripnemo	z	varnostnim	pasom	in	vozimo	
v	skladu	z	določili	zakona.

Jože	Škrilec						Foto:	Jože	Škrilec

24.	 mestom	 s	 časom	 6:28,	
Samo	 pa	 je	 s	 5:16	 postavil	
nov	 osebni rekord,	 čeprav	
se	na	pripravah	statični	apneji	
ni	posvečal.
Rezultati	so	pokazali,	da	Slo-
venci	 stika z vrhom	 kljub	
menjavi	 generacije	 nismo 
izgubili,	še	posebno	pa	je	po-
membno,	da	so	se	na	slovenski	
sceni	ob	labodjem	spevu	pio-
nirjev	apneistov	pojavili	mladi	
(ob	Samu	še	vsaj	Mariborčan	
Antonijo Koderman),	 ki	 že	
kažejo,	da	bi	 lahko	 v	prihod-
nosti	 posegli	 še	 veliko	 višje	
–	morda	celo	na	sam	vrh.

REZULTATI:
Dinamika brez plavuti – ženske:
1.	Natalia	Molčanova	(Rusija),	160	m
2.	Maria	Livbjerg	(Danska),	147	m
3.	Kathryn	McPhee	(Nova	Zelandija)	138	m

Dinamika brez plavuti – moški:
1.	Bjarte	Nygard	(Norveška)	199	m
2.	Martin	Petrisko	(Češka)	182	m
3.	Mikko	Pöntinen	(Finska)	181	m

Dinamika s plavutmi - ženske
1.	Natalia	Molchanova	(Rusija)	213	m
2.	Suzy	Osler	(Nova	Zelandija)	200	m
3.	Kathryn	McPhee	(Nova	Zelandija)	194	m

Dinamika s plavutmi - moški
1.	Guy	Brew	(Nova	Zelandija)	230	m
2.	Frédéric	Sessa	(Francija)	228	m
3.	Katsuya	Hamazaki	(Japonska)	219	m	

Statika – ženske
1.	Natalia	Molčanova	(Rusija)	8:23
2.	Kathryn	McPhee	(Nova	Zelandija)	6:58
3.	Jessica	Wilson	(ZDA)	6:27	

Statika - moški
1.	Guy	Brew,	Nova	Zelandija	8:46
2.	Aleksej	Molčanov,	Rusija	8:31
3.	Ulf	Dextegen	Švedska	8:29

Eksplozivno	polnjenje
(Natriumazid)

Kovinske	rešetke	za
ohladitev	plinov

Ohišje	iz	aluminija

Luknje	za	izpust	
plinov

Sprožilec
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dr.	Mitja	Slavinec
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V	močni	konkurenci	 se	 je	med	
seboj	spopadlo	32	potapljačev	
iz	7	držav.	Slovenijo	so	zastopali	

štirje	 tekmovalci,	 Mariborčana	 Jure 
Daić	in	Antonio Koderman	iz	društva	
H2O	 team	 Maribor	 ter	 Ljubljančana	
Luka Pengov	in	Matej Mihajlovski	iz	
društva	DPD	Bled.
Tekmovalo	se	je	v	treh	disciplinah.	Prvi	
dan	 so	 tekmovalci	 lahko	 izbirali	med	
FIM	 in	 CNF.	 Na	 začetku	 so	 štartali	
tekmovalci	 z	 napovedanimi	 nižjimi	
globinami,	 počasi	 pa	 se	 je	 napetost	
stopnjevala,	 ko	 so	 začele	 globine	
povečevati.	 Najprej	 se	 je	 odločalo	 o	
zmagovalcu	v	disciplini	CNF.	Antonio	
in	 Luka	 sta	 uspešno	 zaključila	 svoja	
potopa	na	46	m	in	47	m	ter	si	s	tem	
priborila	5.	oziroma	6.	mesto.	Sledili	so	
hrvaški	 tekmovalci,	ki	so	naskakovali	
državni	rekord	52	m.	Ta	dan	jim	ni	bil	
naklonjen	 in	 vsi	 so	 se	 obračali	 pred	

napovedano	globino.	Sledil	je	nastop	
Jureta	 Daića,	 ki	 je	 z	 globino	 58	 m	
postavil	nov	državni	 rekord.	Največjo	
napoved	je	imel	Slovak	Michal Rišian 
a	se	je	obrnil	že	na	53	m	in	tako	zmago	
prepustil	Daiću.	Sledil	je	še	boj	za	zma-
go	v	disciplini	FIM,	kjer	so	bili	glavni	
favoriti	Hrvatje.	Eden	za	drugim	niso	
uspeli	doseči	napovedanih	globin.	Svoj	
nastop	pa	 je	uspešno	zaključil	Matej	
Mihajlovski,	ki	je	s	potopom	na	75	m	
postavil	 nov	 državni	 rekord	 in	 osvojil		

2.	mesto.	Zmago	si	je	priplaval	Hrvat	
Goran Čolak,	ki	je	s	76	m	postavil	nov	
hrvaški	državni	rekord.
Naslednji	 dan	 so	 tekmovalci	 izbirali	
med	CNF	in	CWT.	Hrvaški	tekmovalci	
so	se	spustili	v	boj	za	državni	rekord	v	
CNF,	ki	so	ga	napovedali	kar	trije	tek-
movalci.	Z	globino	57	m	ga	je	postavil	
Domagoj Jakovac,	 ki	 pa	 je	pri	 tem	
staknil	hujšo	barotravmo	pljuč.	Slovak	
Michal	je	imel	ta	dan	boljši	potop	kot	
dan	 prej	 in	 si	 je	 z	 doseženimi	 58	 m	
delil	1.	mesto	z	Daićem.	Nato	je	sledil	
še	boj	za	zmago	v	kraljevski	disciplini	
potapljanja	 na	 vdih	 CWT.	 Antonio	 in	
Luka	sta	se	potopila	57	m	in	63	m	glo-
boko	in	si	enako	kot	dan	prej	razdelila	
5.	in	6.	mesto,	Matej	pa	je	z	osebnim	
rekordom	70	m	osvojil	2.	mesto.	Za	
zmago	so	se	borili	tekmovalci	iz	štirih	
držav.	Kot	prvi	se	je	na	80	m	potopil	
Daić,	ki	 je	z	rutiniranim	potopom	po-

globil	svoj	državni	rekord	za	3	m	in	si	
priboril	še	drugo	zmago.	Za	njim	sta	
enako	 globino	 dosegla	 še	 Čeh	 Jan 
Honysch	in	Slovak	Martin	Zajac.	Kot	
zadnji	je	nastopil	Hrvat	Mario Brčić,	ki	
se	je	obrnil	na	75	m	in	je	tako	zmago	
prepustil	kar	trem	tekmovalcem.
Slovenci	 so	 tako	 do	 dobra	 prekrižali	
načrte	 hrvaškim	 tekmovalcem,	 ki	 so	
se	nadejali	osvojitve	vseh	prvih	mest.	
Pravo	razočaranje	so	doživeli	ob	nasto-
pu	svojega	glavnega	 favorita	Veljana 
Zankija,	ki	je	podlegel	pritisku	tekmo-
vanja	in	je	bil	prvi	dan	diskvalificiran	v	
FIM,	drugi	dan	pa	nato	sploh	ni	nastopil.	
Hrvatje	so	ostali	brez	dveh	1.	mest,	ki	
jim	jih	je	že	drugo	leto	zapored	odnesel	
Jure	Daić,	 tokrat	skupaj	s	slovaškima	
in	češkim	tekmovalcem.	Daić	je	postal	
tudi	 prvi	 Slovenec,	 ki	 se	 je	 na	 vdih	
potopil	globlje od 80 m.	 Vzpodbu-
dni	 so	 tudi	 rezultati	 komaj	19	 letnega	
Mariborčana	Antonia,	ki	 je	na	svojem	
prvem	globinskem	tekmovanju	pokazal,	
da	bo	že	naslednje	leto	v	boju	za	najvišja	
mesta.	To	tekmovanje	je	služilo	tudi	kot		
kvalifikacije	 za	 uvrstitev	 na	 svetovno	
prvenstvo,	ki	bo	meseca	novembra	 in	
decembra	na	Bahamih.	Slovence	bo	na	
Bahamih	zastopal	naš	najboljši	globinski	
potapljač	na	vdih	Jure	Daić.

Na vdih tudi do 80 m
Letos	 je	 že	 drugo	 leto	 za	 povrstjo	
na	 hrvaškem	 otoku	 Rabu	 potekalo	
mednarodno	 AIDA	 tekmovanje	 v	
globinskih	disciplinah	potapljanja	na	
vdih.	 Tekmovanje	 je	 potekalo	 med	
3.	 in	5.	 julijem	ob	idealnih	pogojih,	
lepo	sončno	vreme	brez	vetra,	valov	
in	tokov,	med	otokoma	Prvič	in	Golim	
otokom.

Tanja	Daič						Foto:	Tanja	Daič
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REZULTATI
CWT
1.		 Jure	Daić	SLO	80m	NR
	 Jan	Honysch	CZE	80m
					 Martin	Zajac	SVK	80m
2.		Matej	Mihajlovski	SLO	70m	
3.		Tomislav	Sviličič	CRO	69m	

CNF
1.		 Jure	Daić	SLO	58	m	NR
					 Michal	Rišian	SVK	58	m
2.		Domagoj	Jakovac	CRO	57	m	NR
3.		Tomo	Vrdoljak	CRO	55	m

FIM
1.		Goran	Čolak	CRO	76	m	NR
2.		Matej	Mihajlovski	SLO	75	m	NR
3.		Jan	Honysch	SLO	70	m

OPIS DISCIPLIN
CWT	-	Konstantna	obtežitev	(Constant	Weight)	
Tekmovalec	 se	 spusti	 in	 dvigne	 na	 maksimalno	 globino	 le	 z	 uporabo	
lastne	sile	v	nogah	brez	odmetavanja	uteži.	Uporablja	lahko	plavuti,	tako	
mono	kot	 tudi	 stereo.	Prijemanje	 za	 vrv	 ni	 dovoljeno	 razen	enkrat	 na	
maksimalni	globini.

CNF	 -	 Konstantna	 obtežitev	 brez	 plavuti	 (Constant	 Weight	 Without	
Fins)	
Atlet	mora	potop	na	maksimalno	globino	opraviti	 le	s	pomočjo	 lastne	
sile,	brez	kakršnih	koli	pripomočkov	za	lažje	gibanje	pod	vodo	in	brez	
dotikanja	vrvi.

FIM -	Prosti	potop	(Free	Imersion)
Potapljač	se	spusti	v	globino	brez	kakršnih	koli	pripomočkov	za	pogon	
pod	vodo.	Tekmovalec	se	z	rokami	vleče	ob	vrvi	do	maksimalne	globine	
in	nazaj.

Vsak	iz	vode	pride	moker	in	takrat	je	brisača	nenado-
mestljiva.	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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Prva pomoč za potapljače - 3.del
Ravnanje pri zapori dihalne poti s 
tujkom
Zapora	dihalne	poti	 s	 tujkom	 je	 redek,	
vendar	 dramatičen	 zaplet,	 ki	 ima	 brez	
takojšnjega	ukrepanja	 lahko	 zelo	hude	
posledice.	Nenadna	smrt	zaradi	zadušitve	
s	tujkom	je	pogostejša	pri	otrocih.	
O	nenadni	 zapori	dihalne	poti	 s	 tujkom	
govorimo,	 ko	 se	 na	 primer	 med	 jedjo	
zatakne	večji	kos	slabo	prežvečene	hrane	
globoko	v	ustih,	žrelu	ali	ob	vhodu	v	sap-
nik.	Tujki	lahko	povzročijo	blago	zaporo	ali	
življenjsko	nevarno	zaporo	dihalne	poti.	
Smrtnost	 je	 nizka	 (manj	 kot	 en	 odsto-
tek),	saj	je	dogodek	pogosto	opazovan.	
Ključna	je	hitra	prepoznava	znakov	zapore	
dihalne	poti,	ki	jih	ne	smemo	zamenjati	za	
znake	 in	simptome	pri	 srčnem	napadu,	
krčih	ali	za	druge	vzroke	težkega	dihanja.	
Hitro	in	učinkovito	ukrepanje	je	mogoče	
brez	posebnih	pripomočkov.

Delna zapora dihalne poti
Znaki:	
•	 prizadeti	na	vprašanje	»Ali	se	dušite?«	

odgovori	z	»da«;
•	 prizadeti	lahko	govori,	kašlja	in	diha.
Ukrepi:
•	 vzpodbujamo	 prizadetega,	 da	 še	

naprej	kašlja.
Življenjsko nevarna zapora dihalne 
poti
Znaki: 
•	 prizadeti	na	vprašanje	»Ali	se	dušite?«	

ne	odgovori,	lahko	samo	prikima;
•	 prizadeti	ne	more	govoriti	ali	močno	

kašljati;
•	 poskusi	 dihanja	 so	 energični,	 a	

neučinkoviti;
•	 med	poskusi	vdiha	slišimo	piske;	
•	 prizadeti	je	poten,	bled	ali	modrikast	

v	obraz.	
Ukrepi so odvisni od stanja zavesti:
Pri	zavestnem:	
•	 Udarci	med	lopatice:

o	 postavimo	se	na	stran	prizadetega	
in	ga	nagnemo	nekoliko	naprej;

o	 izvedemo	 do	 5	 udarcev	 z	 dlanjo	
med	lopatice;

o	 po	vsakem	udarcu	preverimo	ali	se	
je	zapora	dihalne	poti	razrešila.

•	 Heimlichov	prijem:
o	 postavimo	se	za	prizadetega,	ga	na-

gnemo	nekoliko	naprej	in	sklenemo	
roke	okoli	zgornjega	dela	trebuha;

o	 stisnemo	dlani	 v	pest,	 s	palcema	
proti	trebušni	steni,	in	jo	položimo	

v	predel	med	popkom	in	žličko;
o	 izvedemo	močan	sunek,	usmerjen	

proti	sebi	in	navzgor	ter	ga	ponovi-
mo	do	5-krat.

Če	 zapore	 dihalne	 poti	 ne	 uspemo	
razrešiti,	izmenično	nadaljujemo	z	udarci	
med	lopatice	in	Heimlichovim	prijemom.	
V	 primeru,	 da	 prizadeti	 izgubi	 zavest,	
ukrepamo	kot	sledi	v	nadaljevanju.
Pri	nezavestnem:	
•	 previdno	ga	položimo	na	tla;
•	 pokličemo	 na	 telefonsko	 številko	

112;
•	 pričnemo	 s	 temeljnimi	 postopki	

oživljanja.

Splošna navodila in posebnosti pri 
oživljanju
Kdaj kličemo nujno medicinsko 
pomoč na telefonsko številko 112?
Če	 smo	 sami,	 nemudoma	 pokličemo,	
ko	ugotovimo	neodzivnost	in	odsotno	ali	
nenormalno	dihanje.	Navodilo	ima		izjemi,	
kadar	sami	oživljamo:
•	 otroka	ali
•	 utopljenca.
Preden	 pokličemo	 nujno	 medicinsko	
pomoč,	1	minuto	izvajamo	temeljne	po-
stopke	oživljanja.	V	primeru,	da	je	otrok	
znan	 srčni	 bolnik,	 pokličemo	 takoj,	 ko	
ugotovimo	 neodzivnost	 in	 odsotno	 ali	
nenormalno	dihanje.
V	primeru	dveh	ali	več	prisotnih	reševalcev,	
naj	eden	takoj	pokliče,	ko	ugotovi	neodzi-
vnost	in	odsotno	ali	nenormalno	dihanje	
odrasle	osebe	ali	otroka,	drugi	pa	prične	
izvajati	temeljne	postopke	oživljanja.
Prilagoditev temeljnih postopkov 
oživljanja za otroke in utopljence 

Otrok
Laikom	je	dovoljeno	oživljati	otroke	po	al-
goritmu	za	odrasle	z	majhnimi	popravki:
•	 najprej	pričnemo	s	5	umetnimi	vpihi,	

nato	nadaljujemo	z	zunanjo	masažo	
srca	in	umetnim	dihanjem	v	razmerju	
30:2;

•	 če	smo	ob	otroku	sami,	izvajamo	te-
meljne	postopke	oživljanja	1	minuto,	
preden	pokličemo	nujno	medicinsko	
pomoč;

•	 zunanjo	masažo	srca	izvajamo	tako,	
da	 stiskamo	 prsni	 koš	 približno	 za	
tretjino	debeline,	 in	 sicer	pri	otroku	
pod	 enim	 letom	 z	 dvema	 prstoma,	
nad	enim	letom	pa	z	eno	ali	obema	
rokama.

Utopljenec
•	 Najprej	 damo	 5	 začetnih	 umetnih	

vpihov,	nato	nadaljujemo	z	 zunanjo	
masažo	srca	in	umetnim	dihanjem	v	
razmerju	30:2.

•	 Če	 smo	 sami,	 izvajamo	 temeljne	
postopke	 oživljanja	 1	 minuto,	 pre-
den	 pokličemo	 nujno	 medicinsko	
pomoč.

Posebnosti pri umetnem dihanju
Tehnika	usta	na	nos	je	primernejša:	
•	 kadar	je	umetno	dihanje	usta	na	usta	

oteženo	(brezzoba	čeljust,	poškodbe	
ustne	votline,	utopljenec,	nezmožnost	
odprtja	ust);

•	 kadar	oživlja	otrok	odraslo	osebo.	
Tehnika	umetnega	dihanja	usta	na	nos	
in	 usta	 je	 primernejša	 pri	 oživljanju	
novorojenčka	 in	 otroka	 pod	 1	 letom	
starosti.
Nevarnosti pri izvajanju temeljnih 
postopkov oživljanja
Okolica
Preden	 pristopimo	 do	 prizadetega,	 se	
moramo	 prepričati,	 da	 nam,	 njemu	 in	
drugim	prisotnim	ne	grozi	 nevarnost	 iz	
okolja	 (promet,	 električni	 tok,	plin,	 ne-
varnost	vžiga	oziroma	eksplozije,	visoke	
vode	ipd.).	
Zastrupitve
V	primeru,	da	je	bil	prizadeti	izpostavljen	
strupenim	plinom	(vodikov	cianid,	vodikov	
sulfid),	 korozivom	 (močne	kisline,	 lugi),	
parakvatu	 (herbicid)	ali	organofosfatom,	
lahko	pride	do	absorpcije	škodljivih	su-
bstanc	preko	reševalčeve	kože	ali	dihal.	
Postopamo	tako,	da	si	zaščitimo	kožo	z	
rokavicami,	pri	nudenju	umetnega	dihanja	
pa	obvezno	uporabimo	žepno	obrazno	
masko	z	enosmernim	ventilom.	

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



SEPTEMBER 2009 •                         •   ��

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

Uporaba avtomatičnega defibrilatorja
Neposredni	vzrok	zastoja	srca	je	največkrat	
motnja	električne	aktivnosti	 -	migetanje	
prekatov.	 To	 motnjo	 lahko	 prekinemo	
le	 s	 sunkom	električnega	 toka,	 ki	 srce	
razelektri,	 tako	 imenovana	defibrilacija.	
Razvoj	sodobne	 tehnologije	 je	 v	zadnjih	
desetih	letih	omogočil	izdelavo	prenosljivih	
defibrilatorjev,	ki	jih	lahko	uporabljajo	tudi	
laiki	v	okviru	osnovnega	oživljanja.	Uporaba	
takega	defibrilatorja	je	zelo	enostavna,	saj	
naprava	sama	analizira	električno	aktivnost	
srca,	tako	naprava	svetuje	defibrilacijo	ali	
pa	je	ne	dovoli.	Glede	na	to,	da	je	uporaba	
tovrstnega	 defibrilatorja	 enostavna,	 so	
v	ZDA	 in	nekaterih	državah	EU	že	 razvili	
sistem	 javno	dostopnih	avtomatičnih	de-
fibrilatorjev.	Defibrilatorji	 so	nameščeni,	
podobno	 kot	 gasilni	 aparati,	 na	 javnih	
krajih,	kjer	se	zadržuje	 veliko	 ljudi.	Tudi	
v	 Sloveniji	 počasi	 nastaja	 sistem	 javno	
dostopnih	defibrilatorjev.
Opis avtomatičnega defibrilatorja
Kljub	manjšim	 razlikam	med	defibrilatorji	
različnih	proizvajalcev	 je	uporaba	 le-teh	
zelo	podobna.	Ohišje	vsebuje	električni	
akumulator	in	elektronski	del.	Akumulator	
defibrilatorja	naj	bi	zadostoval	za	oživljanje	
vsaj	ene	osebe.	Elektronski	del	defibrila-
torja	pa	skrbi	za	analizo	električne	aktivnosti	
srca,	 odmerjanje	 sunka	 in	 predvajanje	
govornih	napotkov	uporabniku.	
Nekateri	defibrilatorji	imajo	tudi	zaslon,	ki	
izgovorjene	napotke	še	prikaže.	Nekateri	
modeli	defibrilatorja	na	zaslonu	prikažejo	
krivuljo	električne	aktivnosti	 srca	 (EKG).	
Ohišje	defibrilatorja	 je	praviloma	vodote-
sno,	tako	da	je	naprava	lahko	izpostavljena	
tudi	dežju.	Defibrilatorju	sta	priloženi	sa-
molepilni	elektrodi,	ki	sta	že	priključeni	na	
ohišje.	Na	vsaki	elektrodi	je	prikazan	njen	
pravilni	položaj	na	telesu.	
Na	 ohišju	 defibrilatorja	 je	 shematično	
prikazano	navodilo	za	uporabo	po	korakih.	
Na	ohišju	sta	najpogosteje	dva	osrednja	
gumba.	 En	 gumb	 za	 vklop	 in	 drugi	 za	
sproženje	električnega	sunka.	Gumb	za	
sprožitev	električnega	sunka	 je	običajno	
aktiven	 le	 tedaj,	ko	 je	defibrilacija	sveto-
vana	s	 strani	naprave.	Pri	defibrilatorjih	
nekaterih	proizvajalcev	gumb	za	sprožitev	
električnega	sunka	 takrat	 tudi	 utripa	 in	
oddaja	zvočni	signal.	

Kdaj uporabimo avtomatični defibri-
lator?
Avtomatični	defibrilator	uporabimo	v	vseh	
primerih	nenadne	smrti.	Človek	se	nena-
doma	zgrudi	in	obleži.	
Znaka:
•	 ne	odziva	se	na	klic	(tudi	če	ga	narahlo	

stresemo)	in
•	 ne	 naredi	 normalnega	 vdiha	 med	

nekaj	 sekundnim	 opazovanjem	 (10	
sekund).

Kadar	smo	glede	uporabe	avtoma-tičnega	
defibrilatorja	v	dvomih,	ga	priključimo.	Na-
prava	bo	prepoznala	morebitni	učinkovit	
srčni	 ritem	 in	električnega	sunka	ne	bo	
dovolila.
Kako uporabimo avtomatični defibri-
lator?
1.	 Ostanimo	prisebni,	ukrepajmo	hitro	in	

zbrano!
2.	 Če	se	prizadeti	ne	odziva	in	ne	diha,	

takoj	pokličimo	na	telefonsko	številko	
112.

3.	 Čim	 prej	 prinesimo	 defibrilator.	 Če	
smo	sami	 in	 vemo,	da	 je	naprava	 v	
bližini	(1–2	minuti	teka),	zapustimo	pri-
zadetega.	Kadar	imamo	pomočnika,	
naj	gre	eden	po	defibrilator,	drugi	pa	
medtem	 izvaja	 temeljne	 postopke	
oživljanja.

4.	 Odprimo/vključimo	defibrilator.
5.	 Sledimo	govornim	navodilom.
6.	 Prilepimo	samolepilni	elektrodi	na	golo	

kožo.	Ne	izgubljajmo	časa	s	pazljivim	
slačenjem.	Če	ne	gre	zlahka,	obleko	
strgamo	ali	odrežemo.	Voda	na	prsih	
prizadetega	 lahko	omogoči	prehod	
električnega	 toka	po	površini	 telesa,	
zato	prsni	koš	prizadetega	obrišemo.	
Če	prizadeti	leži	v	vodi,	lahko	električni	
tok	poškoduje	reševalca,	zato	prizade-
tega	izvlečemo	iz	vode.	Mokra	ali	ko-
vinska	tla	za	reševalca	niso	nevarna.

7.	 Odmaknemo	se	od	prizadetega,	žic	
in	defibrilatorja.	Dotik	s	prizadetim	ali	
premikanje	 žic	povzroča	motnje,	 ki	
otežijo	ali	onemogočijo	avtomatično	
analizo	električne	aktivnosti	srca.

8.	 Po	 govornem/vizualnem	 navodilu	
pritisnemo	 tipko	za	električni	sunek.	
Ob	pritisku	tipke	se	ne	smemo	dotikati	
prizadetega!	Električni	sunek	vzdraži	
tudi	druge	mišice	 telesa	 in	prizadeti	
običajno	rahlo	trzne.

9.	 Takoj	po	električnem	sunku	po	na-
vodilu	 defibrilatorja	 nadaljujemo	 s	
temeljnimi	postopki	oživljanja:	najprej	
30	pritiskov	na	sredino	prsnega	koša,	
nato	2	vpiha.

Po	dveh	minutah	osnovnega	oživljanja	nas	
bo	naprava	opomnila,	da	se	ponovno	od-

maknemo.	Ponovi	se	analiza	in	po	potrebi	
je	svetovan	ponovni	električni	sunek.
V	primeru,	da	naprava	zazna	ritem	srca,	
pri	 katerem	 defibrilacija	 ne	 pomaga,	
svetuje	 oceno	 stanja	 	 prizadetega.	 Če	
se	prizadeti	ne	odziva	in	ne	diha,	je	po-
trebno	nadaljevati	s	 temeljnimi	postopki	
oživljanja.	Elektrode	pustimo	prilepljene,	
saj	 bo	 defibrilator	 v	 rednih	 intervalih	
ponavljal	 analizo	 in	po	potrebi	 svetoval	
defibrilacijo.
Opisane	 postopke	 ponavljamo,	 dokler	
se	ne	pojavijo	znaki	življenja,	sicer	pa	do	
prihoda	nujne	medicinske	pomoči.
Če	se	pri	 prizadetem	pojavi	 dihanje	ali	
celo	znaki	zavesti,	ga	namestimo	v	stabilni	
bočni	položaj.
Pri	 prizadetem	 je	 potrebno	 skrbno	 in	
nenehno	 spremljanje	 znakov	 življenja.	
Elektrode	defibrilatorja	pustimo	prileplje-
ne	in	defibrilator	vključen	do	prihoda	nujne	
medicinske	pomoči.

Krvavitev
Krvavitev	 je	 izguba	 krvi	 iz	 obtočil.	
Obsežnost	 in	s	 tem	nevarnost	krvavitve	
določata	hitrost	iztekanja	krvi	in	količina	iz-
gubljene	krvi,	kar	pa	je	odvisno	od	števila,	
tipa	in	mesta	poškodovanih	žil.	Krvavitve	
so	lahko	zunanje	ali	notranje.
Prva	pomoč	pri	zunanjih	krvavitvah:
•	 Na	krvavečo	 rano	pritisnemo	s	ste-

rilnim	povojem,	čisto	krpo,	s	kosom	
oblačila	ali	pa	kar	s	prsti.	Tak	neposre-
den	pritisk	na	rano	je	najbolj	učinkovit	
način	ustavljanja	krvavitve,	 razen	pri	
poškodbi	očesa.

•	 Zatem	 poškodovanca	 pomirimo,	
poležemo	ali	posedemo.	

•	 Če	je	mogoče,	dvignemo	poškodovani	
del	telesa	nad	nivo	srca.

•	 Pritisk	 na	 rani	 vzdržujemo	 tako,	
da	 preko	 rane	 namestimo	 povoj,	
lepilni	 trak	ali	 trikotno	 ruto.	Obvezo	
imenujemo	 kompresijska	 obveza.	
Priporočljivo	je,	da	preko	povoja	rano	
hladimo,	poškodovani	del	 telesa	pa	
imobiliziramo.

•	 Pri	oskrbi	krvavitve	uporabimo	osebna	
zaščitna	sredstva	(rokavice,	zaščitna	
očala).

S	 kompresijsko	 obvezo	 ali	 obvezo,	
ustavljamo	vse	krvavitve	na	glavi,	 trupu	
in	okončinah.	Pri	 huje	krvavečih	 ranah	
moramo	 kompresijsko	 obvezo	 vsakih	
5-10	minut	preveriti,	 če	ustrezno	 tesni.	
Če	premalo	tesni,	bo	prepojena	s	krvjo.	
Če	 preveč	 tesni,	 lahko	 povzroči	 hujše	
obtočne	motnje	 (okončina	pod	obvezo	
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pomodri	 ali	 postane	 bleda	 in	 hlad-
na,	 pojavijo	 se	 bolečine	 in	 motnje	
občutljivosti).	 Pravilno	 nameščena	
kompresijska	obveza	mora	pritiskati	na	
rano	in	krvaveče	žile,	vendar	ne	sme	
zadrgniti	okončine.

Zdravniško	pomoč	poiščemo,	če:
•	 ne	moremo	zaustaviti	zunanje	krva-

vitve;
•	 sumimo	 na	 notranjo	 krvavitev	 ali	

razvoj	šoka	pri	poškodovancu;
•	 je	rana	tako	velika,	da	bo	potreb-

na	 kirurška	 oskrba	 ali	 če	 je	 rana	
umazana	in	se	tujkov	iz	rane	ne	da	
odstraniti	s	tekočo	vodo	in	milom;

•	 se	 po	 oskrbi	 rane	 razvijejo	 znaki	
okužbe	rane:	naraščajoča	bolečina,	
rdečina	 okrog	 rane,	 oteklina	
poškodovanega	 predela,	 gnoj	 v	
rani,	 otekle	 področne	 bezgavke,	
povišana	telesna	temperatura;	

•	 je	 rana	nastala	zaradi	človeškega	
ali	živalskega	ugriza	in

•	 če	poškodovanec	ni	cepljen	proti	
tetanusu	 oziroma	 je	 od	 cepljenja	
preteklo	že	več	kot	5	let.	

Pri	 obsežni	 kr vavitvi 	 pokličemo	
zdravniško	pomoč	in	do	prihoda	nujne	
medicinske	pomoči	poškodovancu	usta-
vimo	krvavitev	z	neposrednim	pritiskom	
na	 rano,	 imobiliziramo	 poškodovani	
del	 telesa	 in	 poškodovanca	 name-
stimo	 v	 ležeč	 položaj	 z	 dvignjenimi	
nogami.	 Ta	 položaj	 ni	 primeren	 pri	
poškodbah	glave,	vratu,	hrbta	in	nog	
ter	v	primeru	že	razvitega	šoka	ali	če	
poškodovancu	 tak	 položaj	 povzroča	
neugodje	in	bolečine.	Poškodovanca	
lahko	pokrijemo	z	odejo,	ne	smemo	pa	
mu	dajati	hrane	ali	 tekočin.	Krvavitev	

na	okončinah	in	obrazu	lahko	omejimo	
ali	 zaustavimo	 s	 pritiskom	 na	 večjo	
arterijo,	 ki	 dovaja	 kri	 v	 poškodovano	
območje.	 Zato	 moramo	 vedeti,	 kje	
potekajo	glavne	arterije	in	kje	jih	lahko	
pritisnemo	ob	kost.
Na	sliki	so	prikazana	najpomembnejša	
mesta,	kjer	s	pritiskom	prstov	ali	pesti	
lahko	zaustavimo	krvavitev.	

Esmarchovo	 prevezo	 napravimo	 le	
izjemoma	 v	 primerih,	 ko	 zunanja	
krvavitev	 ogroža	 življenje	 in	 je	 ne	
moremo	zaustaviti	z	nobenim	drugim	
postopkom,	 zlasti	 pri	 amputacijah,	
kjer	zaradi	obsežnih	poškodb	prišitje	
dela	 telesa	 ni	 izvedlj ivo,	 al i 	 pri	
nepopolnih	 amputacijah	 okončine	
z	 obsežnimi	 zdrobljenimi	 zlomi	 in	
sočasnimi	obsežnimi	ranami	mehkih	
tkiv,	 ki	 niso	 združljive	 s	 poskusi	
ohranitve.	 Preveza	 na	 mestu	 pri-
tiska	 okvari	 kožo,	 mišice	 in	 živce	
ter	povzroča	hude	bolečine.	Lahko	
povzroči	 tudi	 odmr tje	 okončine,	
če	je	zavezana	predolgo.	Z	Esmar-
chovo	 prevezo	 prekinemo	 pretok	
od	 mesta	 preveze	 navzdol,	 zato	 je	
potreben	hiter	prevoz	v	bolnišnico.	
Na	kraju	poškodbe	takoj	pokličemo	
na	pomoč	službo	nujne	medicinske	
pomoči.
Pomembno	pri	krvavitvah:	
•	 Obsežnih	ran,	ki	močno	krvavijo,	

ne	 poskušamo	 čistiti.	 Čiščenje	
lahko	 povzroči	 še	 večjo	 krvavi-
tev.

•	 Ne	 odstranjujemo	 povojev,	 če	
postanejo	prepojeni	s	krvjo.	Čez	
obstoječi	 povoj	 raje	 namestimo	
drugega.	Nikakor	pa	ne	smemo	
dodajati	obvezilnega	materiala	na	
slabo	nameščeno	kompresijsko	
obvezo,	 ampak	 jo	 moramo	 po-
praviti	 in	 zagotoviti	 zaustavitev	
krvavitve.

•	 Ne	 odstranjujemo	 obveze	 zato,	
da	 bi	 videli,	 ali	 rana	 še	 krvavi.	
Manj	ko	rano	razmikamo,	več	je	
možnosti,	 da	 se	 krvavitev	 usta-
vi.	

•	 Povoja	 ne	 stisnemo	 toliko,	 da	
obvezani	 del	 telesa	pomodri	 ali	
pobledi.

•	 Če	 je	 v	 rano	 zapičen	 kakšen	
predmet,	 ga	 ne	 odstranjujemo,	
ampak	rano	povijemo	in	predmet	
učvrstimo	na	mestu.	Odstranje-
vanje	 takega	predmeta	bi	 lahko	
povzročilo	hujšo	krvavitev.

•	 Za	kontrolo	krvavitve	ne	smemo	
namestiti	 Esmarchove	 obveze,	
razen	 v	 brezizhodni,	 življenje	
ogrožajoči	 situaciji,	 ko	 druge	
metode	 zaustavljanja	 krvavitve	
niso	učinkovite.
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Genoni	je	tekom	svojega	življenja	
postavil	 kar	 12 svetovnih 
rekordov v apneji,	dva	v	disci-

plini	absolutne	plovnosti	ter	vse	ostale	v	
spremenljivi	obtežitvi.	To	je	disciplina,	pri	
kateri	se	potapljači	spustijo	v	globino	s	
pomočjo	sani	z	balastom.	Ko	dosežejo	
globino,	se	z	lastnimi	močmi	dvignejo	na	
površje,	pri	čemer	si	lahko	pomagajo	s	
plavutmi	in	vlečenjem	ob	vrvi.	Genoni	je	
zagotovo	ime,	ki	ga	pozna	vsak	apneist	
in	je	poleg	Umberta Pelizzarija	in	Enza 
Maiorce	največje	ime	italijanskega	po-
tapljanja	na	vdih.	Sam	pravi,	da	je	svoj	dar	
odkril	že	dokaj	zgodaj,	ko	so	s	prijatelji	
skupaj	zadrževali	dih.	Prelomnico	pa	je	
prineslo	služenje	vojaškega	roka,	kjer	se	
je	Gianluca	prvič	srečal	s	potapljanjem	
na	vdih.	Od	 takrat	 je	premikal	meje	 in	
podiral	svoje	 lastne	rekorde.	Tako	 je	v	
letu	2006	dosegel	neverjetno	globino 
141 metrov - rekord, ki še zmeraj 
velja.	Nedavno	je	Genoni	postavil	nov	
mejnik	 v	potapljanju	na	 vdih,	 saj	 je	 v	
sodelovanju	z	DAN	Evropa	v	okviru	me-
dicinskih	in	znanstvenih	poizkusov,	po-
vezanih	s	fiziološkim	stanjem	telesa	med	
zadrževanjem	sape,	izvedel	statiko 18 
minut in 2 sekund s čistim kisikom.	
Tako	je	še	enkrat	potrdil,	da	je	še	zmeraj	
v	odlični	formi.	Sicer	Genonijeva	statika	
znaša	7	minut	in	50	sekund.	Genoni	se	
je	na	Hrvaškem	mudil	konec	meseca	
maja,	 kjer	 je	 izvedel	 tečaj	 apneje	 v	
okviru	PSS.	Tečaj	je	imel	tudi	podporo	
Maresa,	ki	je	sicer	Genonijev	sponzor.	
Na	 tečajnike	 je	 legendarni	 apneist	
vsekakor	naredil	velik	vtis,	saj	je	odličen	
pedagog	in	inštruktor,	poleg	tega	pa	tudi	
prijazna	in	potrpežljiva	oseba.	Genoniju	
so	med	 tečajem	podporo	nudili	PSS	
inštruktorji	apneje	iz	Slovenije,	ki	so	skr-
beli	tudi	za	prevode	in	tako	bili	zaslužni,	
da	 je	Genoniju	uspelo	dobro	prenesti	

znanje	na	svoje	tečajnike.	Tečajniki	so	
opravljali	 tečaja	dveh	kategorij	–	Free 
diver	 in	Advance free diver,	odvisno	
od	dosežkov,	ki	so	jih	dosegli	na	tečaju.	
Le-ta	se	je	začel	v	Termah	Tuhelj.	Vse	
skupaj	se	je	pričelo	s	teoretičnim	delom,	
kjer	so	tečajniki	spoznali	potapljanje	na	
splošno,	izvedeli	nekaj	o	potapljanju	na	
vdih	in	disciplinah,	spoznali	opremo,	kar	
predstavlja	podlago	za	 resnejše	 teme,	
kot	so	varnost	pri	potapljanju,	 tehnike	
dihanja	ter	tehnike	potapljanja.	Analizirali	
so	tudi	vaje,	ki	so	jih	v	praksi	izvedli	ob	in	
v	bazenu.		Prvi	dan	so	tečajniki	preživeli	
ob	 robu	bazena,	 kjer	 so	 lahko	 varno	
izvajali	 tehnike	dihanja,	vadili	 statiko	 in	
tehnike	potopa.	Genoni	 je	 vsako	vajo	
predstavil	in	jo	tudi	sam	izvedel.	Največ	
poudarka	je	bilo	na	statiki.	Tečajniki	so	
v	enem	primeru	na	voljo	imeli	3	minute	
za	pripravo,	nato	pa	so	zadrževali	dah	
–	od	45	sekund	do	3	minut	 (odvisno	
od	 posameznika).	 Velik	 poudarek	 je	
bil	seveda	na	varnosti.	Dan	 je	Genoni	
s	 tečajniki	 zaključil	 ob	 analizi	 vaj	 in	
njihovih	popravkih.	Tudi	drugi	dan	se	je	
odvil	podobno.	Na	teoretičnem	delu	je	
bila	predstavljena	fizika	in	fiziologija	po-
tapljanja,	poleg	tega	so	se	spet	pripravili	
na	vaje	v	bazenu.	Tam	so	še	zmeraj	vadili	
statiko,	a	je	tokrat	bil	večji	poudarek	na	
dinamiki.	Statika	se	je	izvajala	podobno	
kot	prejšnji	dan,	s	tem	da	se	je	skrajševal	
čas	priprave.	Dinamika	se	 je	začela	s	
plavanjem	–	s	serijami	5	krat	25	metrov	
z	2-minutnim	premorom	med	serijami.	
A	 to	 je	bilo	šele	ogrevanje.	Genoni	 je	

nato	razdelil	tečajnike	v	tri	skupine	glede	
na	do	tedaj	prikazane	sposobnosti,	tak	
način	namreč	poveča	varnost	vseh.	Vaje	
dinamike	so	nato	potekale	z	enostavnim	
plavanjem	s	plavutmi,	nato	se	je	prešlo	
na	plavanje	50	metrov.	Prvih	25	metrov	
so	tečajniki	preplavali	s	klasičnimi	zamahi	
s	plavutmi,	drugi	del	pa	so	preplavali	s	
tehniko	delfina.	Vaje,	ki	so	sledile,	so	bile	
predpriprava	za	potope	v	morju.	Ena	od	
teh	vaj	je	bil	pravilen	potop	na	dno,	kjer	
se	je	opravila	statika	15	sekund	in	nato	
zaključek	potopa	do	konca	bazena.	Po	
dvigu	na	koncu	bazena	so	tečajniki	pri-
plavali	nazaj	na	začetek	bazena,	kjer	so	
imeli	na	voljo	dve	minuti	za	pripravo	pono-
vitve	potopa	(vajo	so	ponovili	5	krat).	Dan	

Svetovni rekorder obiskal Hrvaško
Gianluca	Genoni,	nosilec	več	sveto-
vnih	 rekordov	 v	 potapljanju	 na	 vdih	
in	 vodja	 apneje	 pri	 potapljaški	 šoli	
PSS,	je	na	povabilo	PSS	Adria	v	so-
delovanju	z	Nemo	Adria	in	Adventure	
Toursa	iz	Hrvaške,	obiskal	naše	južne	
sosede.

Maja	Hren							Foto:	Marjan	Radović
in	PSS	Adria

T E Č A J  A P N E J E  -  I Z O B R A Ž E V A N J E
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so	zaključili	z	analizo	vaj	v	bazenu.	Zadnji	
dan	tečaja	so	tečajniki	komaj	dočakali,		
da	bodo	pokazali	 osvojeno	 znanje	 in	
se	potopiti	v	globino	morja.	Tečaj	se	je	
prestavil	v	mestece	Šilo	na	otoku	Krku.	
Tam	so	se	tečajnikom	pridružili	tudi	kan-
didati	iz	Slovenije,	ki	so	zaključevali	tečaj	
za	inštruktorja	apneje.	Med	njimi	je	bilo	
opaziti	kar	šest	profesorjev	z	ljubljanske	
Fakultete	za	šport	ter	državnega	prvaka	
v	globinski	apneji	Jureta Daića,	ki	prev-
zema	področje	apneje	pri	PSS	za	Slove-
nijo.	Vreme	sicer	ni	bilo	najlepše,	saj	je	
pihala	močna	burja,	temperatura	morja	
pa	 je	bila	daleč	od	prijetne.	Asistenco	
tečaju	je	nudila	25-metrska	ladja	Agra-
mer,	ki	so	jo	usidrali	in	namestili	vrv	za	
potope.	Potopi	so	se	izvajali	do	diska,	ki	
je	bil	privezan	na	vrv,	najprej	na	5	metrih	
globine,	ki	so	jih	postopoma	povečevali	
do	21	metrov.	Vse	potope	 je	 sprem-
ljal	Genoni	 s	 svojimi	 inštruktorji,	 vsak	
tečajnik	pa	je	imel	svojega	sopotapljača.	
Na	 21	 metrih	 je	 za	 dodatno	 varnost	
čakal	tudi	scuba	potapljač.	Potopi	so	bili	
zaključeni	uspešno,	nekateri	tečajniki	so	
dosegli	21	metrov,	nekateri	manj.	Glede	
na	doseženo	globino	so	prejeli	diplomo	

Free	 diver**	
ali	 Advance	
free	 diver**.	
Tečajniki	 so	
bili	 s	 tečajem	
zelo	zadovolj-
ni,	Genoni	pa	
je	izrazil	željo,	
da	 bi	 tečaje	
na	Hrvaškem	
in	 v	 Sloveniji	
nada l j eva l .	
Žel i 	 s i 	 tudi	
izšolati	 prve	
inštruktor je	
a p n e j e 	 n a	
H r v a š ke m ,	
kot	 je	 to	 že	 naredil	 lani	 v	 Sloveniji.	
Kot	 smo	 že	 omenili	 se	 bo	 področja	
apneje	v	okviru	PSS	v	Sloveniji	resneje	
lotil	aktualni	državni	prvak	v	globinski	
apneji	Jure	Daić	 (brez	plavuti	56	m,	
s	plavutmi	77	in	prost	potop	70	m).	V	
novembru	se	Jure	odpravlja	na	sve-
tovno	prvenstvo	na	Bahame,	kjer	ima	
cilj	preseči	90	metrov,	kar	je	trenutno	
dovolj	 za	10.	mesto	na	svetu.	»PSS	
Adria	bo	Jureta	maksimalno	podprla	

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	…………..				

pri	njegovih	prizadevanjih,	tako	bomo	
poskusili	 skupaj	 dvigniti	 apnejo	 v	
Sloveniji	na	višji	nivo«,	razlaga	cour-
se	direktor	Damir	Podnar	 in	 zaključi	
z	 besedami:	 »V	 naši	 sredini	 smo	 si	
želeli	osebo	kot	je	Jure,	saj	bomo	tako	
dodali	 še	 zadnji	 člen	 v	 verigi,	 ki	 do	
sedaj	ni	bila	sklenjena.	PSS	bo	tako	
poleg	 rekreativnega	 in	 tehničnega	
potapljanja	v	apneji	z	Juretom	na	čelu	
še	močnejša.«		

I Z O B R A Ž E V A N J E  -  T E Č A J  A P N E J E
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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

že za
199€
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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  

Marionia blainvillea (Risso, 1818)

marmorirani resavček
Polži zaškrgarji 
(Gastropoda, Nudibranchia, Tritoniidae)

Opis: Ta vrsta golega polža zraste do 5 cm. Ima po-
dolgovato telo, ki je v osnovi rdečkaste barve, a posu-
to s številnimi belimi pikami in svetlejše marmorirano. 
Zanj so značilne dokaj dolge resaste cerate, ki so raz-
porejene vzdolž plaščnega roba. Tudi rinofori so re-
sasti in tičijo v nekakšnem tulcu, v katerega se lahko 
vpotegnejo.

Območje naselitve: Je dokaj redek polž v Sredozem-
skem morju, čeprav je hkrati tudi njegov endemit. Ver-
jetno živi v koralinski biocenozi, kjer lazi po pahljača-
stih koralah. S krčenjem telesa lahko tudi plava.

 
30–100 m

Phyllidia flava Aradas, 1847
= P. pulitzeri

belopikasta filidija
Polži zaškrgarji 
(Gastropoda, Nudibranchia, Phyllidiidae)

Opis: Belopikasta filidija ima ovalno valjasto telo. Pre-
kriva ga debel plašč, ki je posut s številnimi velikimi 
belimi bradavicami in z manjšimi izrastki rumene bar-
ve. Te so številnejše ob robu notuma. Polž nima škrž-
ne rozete, škržni lističi ležijo ob straneh telesa pod 
robom notuma. Rinofori so sestavljeni iz lamel, so ne-
koliko temnejši in navadno popolnoma vpotegnjeni. 
Značilnost polžev iz tega rodu je, da nimajo strgače. 
Zraste do 5 cm.

Območje naselitve: Polž je prebivalec prekoraligena 
in koraligena. V glavnem se zadržuje na spužvah iz ro-
dov Acanthella in Axinella, s katerimi se hrani.

Sorodne vrste: Zelo podobna, a nesorodna vrsta je 
belo pikasta armina (Armina maculata), ki živi na pe-
ščenem dnu in se hrani z ožigalkarji morskimi peresi 
iz rodu Veretillum.

 
30–100 m

Mehkužci 249
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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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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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