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U V O D N I K 

Drage kolegice, spoštovani kolegi! 

Pogosto izrečen cilj: 
nič smrtnih žrtev na 
naših cestah, se nam 
verjetno zdi povsem 
nerealen in utopičen, 
pa se k l jub vsemu 
poskušamo z  n j im 
ident i f ic i ra t i  in  ga 
sprejemamo. Težko 
se je namreč sprijaz-
ni t i  z  dejstvom, da 
smo se vsako leto 
zavestno pripravljeni 
odpovedati premno-

gim življenjem. Da je tudi ena sama žrtev preveč, 
takoj lažje razumemo, če stvari ne obravnavamo v 
statističnem jeziku, s številkami in odstotki, temveč 
se zavedamo, da je vsaka žrtev posameznik s svojimi 
sorodniki in prijatelji, ki izgube ne čutijo kot statističen 
podatek, temveč kot neposredno in konkretno izgubo 
njim bližnje osebe.
Statistično gledano potapljanje sodi med varne oblike 
rekreacije s sorazmerno malim deležem incidentov in 
na srečo še manjšim številom tistih s tragičnim izidom. 
Na srečo je število le-teh v Sloveniji res tako majhno, 
da jih ne kaže niti statistično obdelovati, ampak se 
lahko dotaknemo vsakega posebej. In vsak posebej 
nas zato tudi toliko bolj prizadene. Prav zato je morda 
toliko bolj realen in manj utopičen cilj: NIČ SMRTNIH 
ŽRTEV MED POTAPLJANJEM. 
Drage kolegice in kolegi potapljači, pozivam vas, da si 
gornji cilj zastavimo skupaj. Vsak naj po svojih močeh 
pripomore, da bo ta cilj čimprej spet pravilo, ki je v pre-
teklosti že več let zapored dobro veljalo. Prav zaradi 
te dobre izkušnje je ta cilj uresničljiv in dosegljiv. In 
verjamem, da ga bomo spet dosegli, le vsak pri sebi 
naj pred slehernim potopom razmisli o tem.
Slogan Slovenske potapljaške zveze - »Za varno po-
tapljanje.« - moramo negovati skupaj. Namenjajmo 
čimveč pozornosti kakovostnemu usposabljanju in 
zavedajmo se, da globina ubija. 

dr. Mitja Slavinec
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Tomaž	Favai							Foto:	Scubapro

 Brezplačna APNEA nadgradnja za Galileo

Galileo	 potapljaški	 računalniki	
so	 resnično	 revolucionarni.	
Vrhunski	 model	 linije	 Sol	 je	

prvi	 in	 edini	 potapljaški	 računalnik	 z	
integriranim	 merilcem	 srčnega	 utri-
pa,	ki	ga	preračunava	v	obremenitev.	
Za	 razliko	 od	 drugih	 samo	 Galileo	
omogoča	 spremljanje	 in	 prikaz	 kom-
pletnega	 profila	 potopa,	 kar	 je	 edin-
stveno	 in	 inovativno	 v	 prostem	 po-
tapljanju.
Na	vse	Galileo	modele	lahko	APNEA	
nadgradnjo	 brezplačno	 naložite	 s	
spletne	 strani	 www.scubapro.com.	
(Firmware	 1.5	 in	 APNEA	 nadgradnja	
-	sprejeti	 in	 izpolniti	morate	zahtevek	
za	 nadgradnjo	 APNEA,	 in	 ko	 dobite	
odgovor,	 lahko	 nadgradite	 vse	 mo-
dele	 Galilea).	 Nadgradite	 lahko	 vse	
Galileo	modele,	celo	 tiste	brez	HRM	
funkcije,	 model	 Luna	 pa	 nadgradnjo	
že	vsebuje.

Specifična oprema za proste 
potapljače
Scubapro	 Uwatec	 upošteva	 dejstvo,	
da	potapljači	 razširjen	 fizični	 in	men-
talni	trening	na	globini,	dihanje	in	dru-
ge	telesne	funkcije	prilagajajo	podvo-
dnim	 izzivom,	 ki	 jih	 izvajajo.	 Galileo	

intervalni	 trening	 alarmi	 omogočajo	
potapljaču	 kompletno	 koncentra-
cijo	 na	 kontroliranje	 avtonomnega	
živčnega	 sistema,	 vključno	 s	 srčnim	
utripom.	 Podatki	 in	 rezultati	 sku-
paj	 prostemu	 potapljaču	 pomagajo	
doseči	 željene	 cilje,	 ne	 glede	 na	 to,	
katero	disciplino	prostega	potapljanja	
trenira,	 tekmovalno	 ali	 rekreacijsko.	
APNEA	specifične	funkcije	 in	opozo-
rila	potapljačem	omogočajo,	da	lahko	
do	 popolnosti	 uživajo	 v	 prostem	 po-
tapljanju.

Edinstvene Galileo APNEA 
funkcije:
•	 Izredno	 hitro	 in	 pogosto	 merjenje	
globine	 ter	 shranjevanje	 podatkov:	
0,25	sekunde	(4-krat	na	sekundo)	za	
meritve	globine	 in	vsako	sekundo	za	
shranjevanje	 podatkov.	 To	 je	 zaradi	
drugačne	 narave	 APNEA	 potapljanja	
(krajši	potopi	 in	krajši	časi	na	maksi-
malni	globini	kot	pri	scuba	potapljanju)	
veliko	hitreje	kot	pri	SCUBA	ali	GAU-
GE	programu.	Na	 ta	način	potapljač	
nikoli	ne	zgreši	svoje	 ‘največje	globi-
ne’.
•	 Merilec	 srčnega	 utripa	 potapljaču	
omogoča	opazovanje	le-tega	in	s	tem	
vpliva	na	napor	in	kontrolo	sproščanja.	
Višji	 srčni	 utrip	 pomeni	
večjo	 porabo	 kisika,	 kar	
skrajšuje	 prosti	 potop,	
zato	je	nadzor	nad	srčnim	
utripom	 izredno	 pomem-
ben.	
•	 Galilea	 lahko	 ročno	
vklopimo	 v	 APNEA	 pro-
gramu,	kadar	sta	ključna	
točna	 razdalja	 in	 čas.	

Drugi	 potapljaški	 računalniki	 se	
vklopijo	 avtomatično,	 ko	 računalnik	
prične	s	potopom,	 toda	v	APNEI	želi	
potapljač	začeti	z	merjenjem	že	v	pr-
vih	 0,25	 sekunde	 in	 v	 prvem	 centi-
metru.	 Potapljač	 lahko	 celo	 počaka,	
da	 je	 srčni	 utrip	 na	 površini	 optima-
len	 in	 šele	 nato	 začne	 s	 potopom.	
Vklop	z	gumbom	je	prav	tako	odličen	
za	uporabo	pri	distancah,	kjer	globi-
na	 računalnika	 velikokrat	 ne	 vklopi	
avtomatično.	Če	računalnika	ne	vklo-
pimo	 ročno,	 se	 vklopi	 avtomatično	
šele	na	globini	80	cm.

Nova	 APNEA	 nadgradnja	 spremeni	
Galileo	v	vrhunski	trening	računalnik	
za	 vse	 discipline	 prostega	 po-
tapljanja,	 vključno	 z	 Galileo	 meril-
cem	srčnega	utripa,	kar	potapljaču	
omogoča	 pregled	 srčnega	 utripa	 v	
kompletnem	profilu	potopa.	

scubapro.com

SCUBAPRO UWATEC  PREDSTAVLJA:
Brezplačna APNEA nadgradnja za Galileo

Uporabite GALILEO APNEA za vrhunsko apneo. 
 Nova APNEA nadgradnja spremeni Galileo v vrhunski trening računalnik za vse disci-
pline prostega potapljanja. APNEA nadgradnja uporablja tudi Galileo merilec srčnega 
utripa in omogoča potapljaču pregled srčnega utripa v kompletnem profi lu potopa.   

Galileo potapljaški računalniki so resnično revolucionarni. Vrhunski model linije Sol  
je prvi in edini potapljaški računalnik z integriranim merilcem srčnega utripa. Raz-
vit v sodelovanju s Polarjem, preračunava srčni utrip v obremenitev. Večina APNEA 
potapljačev lahko uporablja med treningom merilec srčnega utripa—samo Galileo 
omogoča spremljanje in prikaz kompletnega profi la potopa, kar je edinstveno in inova-
tivno v prostem potapljanju.

APNEA nadgradnjo lahko takoj naložite na vse Galileo modele z web strani Scubapro—brezplačno.  
Poiščite Firmware 1.5 in APNEA nadgradnjo na scubapro.com. Sprejeti in izpolniti morate zahtevek za nadgradnjo 
APNEA in ko dobite odgovor, lahko nadgradite vse modele Galilea. Nadgradnjo Apnea, 1.5 potrebujete za Sol in 
Terra. Luna že vsebuje 1.5 fi rmware.

APNEA potapljači potrebujejo specifi čno high-tech opremo za uspešen
trening:
SCUBAPRO UWATEC upošteva dejstvo da na globini razširjen fi zični in mentalni trening dovoljuje APNEA 
potapljaču uspešno prilagajanje telesnega dihanja in funkcij podvodnim izzivom ki jih izvaja. Galileo intervalni 
trening alarmi omogočajo potapljaču kompletno koncentracijo na kontroliranje avtonomnega  živčnega sistema, 
vključno s srčnim utripom.  Vsi Galilei so lahko nadgrajeni, celo modeli brez HRM funkcije. Z Galileom—po-
datki in rezultati skupaj pomagajo APNEA potapljaču doseči željene cilje, ne glede katero APNEA disciplino 
trenira:  tekmovalno ali rekreacijsko.  

APNEA specifi čne funkcije in opozorila omogočajo APNEA potapljaču večjo  preciznost, tako da 
lahko do popolnosti uživa v prostem potapljanju.

Edinstvene Galileo APNEA funkcije---nihče drug jih nima:
• Izredno hitro in pogosto merjenje globine in shranjevanje podatkov:  0, 25 sekunde (4 krat na sekundo) za 
meritve globine in vsako sekundo za shranjevanje podatkov.  To je veliko hitreje kot pri SCUBA ali GAUGE 
programu, zaradi drugačne narave APNEA potapljanja (krajši potopi in krajši časi na maksimalni globini kot pri   
scuba potapljanju). Na ta način APNEA potapljač nikoli ne zgreši svoje ‘največje globine.’
•Merilec srčnega utripa daje APNEA potapljaču možnost opazovanja srčnega utripa in s tem vpliva na napor 
kontrole sproščanja.  Višji srčni utrip pomeni večjo porabo  O2, kar skrajšuje prosti potop, zato je nadzor nad 
srčnim utripom izredno pomemben.  
•Galilea lahko ročno vklopimo v APNEA programu kadar sta ključna točna razdalja in čas.  Drugi potapljaški 
računalniki se vklopijo avtomatično ko računalnik prične s potopom, toda v APNEI želi potapljač začeti z mer-
jenjem že v prvih 0,25 sekunde in v prvem centimetru.  Potapljač lahko celo počaka da je srčni utrip na površini 
optimalen in šele nato začne s potopom.  Vklop z gumbom je prav tako odličen za uporabo pri distancah, kjer 
globina dostikrat ne vklopi avtomatsko računalnika. Če računalnika ne vklopimo ročno, se vklopi avtomatično 
šele ko globina doseže 0.8m.

scubapro.com

Ostale Galileo APNEA funkcije: 
•Galileo APNEA med potopom prikazuje:  trenutno globino, maksimalno glo-
bino, srčni utrip, čas potopa v minutah in sekundah, temperaturo vode, hitrost 
spuščanja ali dviganja.  
•Galileo APNEA v plitki vodi oziroma na površini prikazuje: maksimalno glo-
bino prejšnjega potopa, trajanje prejšnjega potopa, trenutni srčni utrip, čas na 
površini, najnižji srčni utrip med prejšnjim potopom, najnižjo temperaturo med 
prejšnjim potopom, skupno število potopov med trenutnim merjenjem, skupen 
čas od začetka merjenja. 
•APNEA Specifi čni alarmi in opozorila:  
Omogočajo spremljanje brez opazovanja zaslona. Vsa opozorila so zvočna in vsak zvok je edinstven za 
določeno funkcijo:
--Maksimalna globina: neprekinjen zvočni alarm pri prekoračitvi maksimalne globine, dokler se ne dvignemo 
najmanj 0.5m (2ft) nad nastavljeno globino.
--Opozorilo naraščanja globine: omogoča potapljaču spremljanje poteka spuščanja ali dvigovanja
--Opozorilo intervala časa potopa: omogoča potapljaču spremljanje časa prebitega pod vodo
--Opozorilo površinskega intervala: omogoča potapljaču spremljanje časa prebitega na površini
--Opozorilo nizkega srčnega utripa: alarm se vklopi če srčni utrip pade pod nastavljeno vrednost (samo Sol ali 
z HRM nadgradnjo)
--Opozorilo hitrosti dvigovanja: Hitrost dvigovanja v APNEA programu je povprečje 4 sekund in alarm zvoni 
nepretrgano če je hitrost dvigovanja večja od nastavljene. 
•Nastavitev gostote vode z majhnim povečevanjem za maksimalno preciznost merjenja globine. Za APNEA 
potapljača je lahko maksimalna dosežena globina glavni cilj potopa, zato je preciznost merjenja globine 
izredno važen faktor. Slanost vode vpliva na merjenje globine in Galileo zagotavlja največjo možno natančnost 
merjenja.
•Logbook je prirejen za APNEA potapljanje, zajema v enem ciklu različne potope, vključuje:
--najglobji potop
--najdaljši potop
--skupen čas cikla 
--skupno število potopov
--najnižjo izmerjeno temperaturo.  
•Profi l potopa: Rezultati merjenja srčnega utripa so na voljo skupaj s profi lom globine. Tako lahko spremljamo 
detajle vsakega individualnega potopa, z minimalnim, povprečnim in maksimalnim srčnim utripom, maksi-
malno hitrostjo spuščanja in maksimalno hitrostjo dvigovanja. 
•Možnost nalaganja podatkov o potopih na računalnik s pomočjo Smart Traka. Na koncu cikla treninga lahko 
preverjamo vse podatke o potopih, vključno s časom, globino in srčnim utripom v vizualni grafi ki.

  

Kakor Sol, sta tudi druga dva modela Galilea (Luna in Terra)  
progresivna, kar pomeni da so lahko nove funkcije enostavno 
naložene s pridobitvijo ključa za nadgradnjo za posamezno funk-
cijo (Heart Rate Monitor in Multi-Gas opcija) pri pooblaščenem 
trgovcu ali s povezavo na Galileo web site https://galileo.uwatec.
com (PDIS in APNEA).  Brezplačne nadgradnje so na voljo tudi 
www.scubapro.com. 

APNEA je razburljiv podvodni šport in ponuja številne discipline 
in tekmovanja za testiranje in primerjavo potapljačevega na-
predka.  Kot vodilni proizvajalec ponuja SCUBAPRO UWATEC  
APNEA nadgradnjo kot optimalni pripomoček pri treningu.

Hvala ker ste izbrali SCUBAPRO UWATEC. Vsi izdelki so na 
voljo v SCUBACENTRU na Brnčičevi 13 v Ljubljani-Črnuče

Naročite revijo Potapljač

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

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

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

na e-mail: potapljac@spz.si

Ime in priimek

Kraj in datum Podpis

Naslov

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

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

j

VROČA LINIJA 

OGLAŠEVANJA REVIJE 

POTAPLJAČ

031/623 486

e-mail: oglasevanje@spz.si
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A B C  -  O P R E M A

Maska
Namen:	Pred	očmi	ustvari	 zračni	žep,	
da	svetloba	v	oko	ne	prihaja	 iz	 vode,	
ampak	iz	zraka,	tako	kot	je	to	običajno	na	
kopnem.	To	nam	omogoča,	da	pod	vodo	
vidimo	jasno.	Da	lahko	izenačimo	pritisk	
v	maski,	mora	biti	nos	v	maski.
Vrste:	okrogle,	ovalne,	z	veliko	ali	majhno	
prostornino,	s	širokim	ali	z	ozkim	zornim	
kotom,	enim	steklom	ali	 več	stekli,	 s	
stranskimi	stekli,	s	črnim	ali	prozornim	
silikonom.

Značilnosti:
1.	kaljeno	steklo,	ki	se	ne	razleti,	če	se	
razbije,
2.	silikonska	srajčka	z	udobnim	oprije-
mom	in	dobrim	tesnjenjem,
3.	 dostop	 do	 nosa	 za	 izenačevanje	
pritiska,
4.	 majhna	 prostornina,	 da	 porabimo	
manj	zraka	za	 izenačevanje	pritiska	 in	
praznjenje	vode	iz	maske,
5.	nastavljiv	pašček	in
6.	velik	zorni	kot.
Nekatere	 maske	 imajo	 tudi	 izpustni	
ventil.	Določenim	modelom	 lahko	za-
menjamo	stekla,	npr.	če	nosimo	očala,	
lahko	namesto	navadnih	stekel	vstavimo	
stekla	z	dioptrijo.
Materiali:	silikon	ali	guma	(skoraj	ni	več	
v	uporabi)	in	plastika.
Kako	 izbrati:	Pri	nakupu	smo	pozorni	
predvsem	 na	 oprijem,	 tesnjenje	 in	
udobje	nošenja	maske!	Tesnjenje	maske	
preizkusimo	tako,	da	masko	brez	paščka	
prislonimo	 na	 obraz	 in	 zrak	 močno	
vdihnemo	skozi	nos.	Če	maska	 tesni,	
bo	podtlak,	ki	ga	s	tem	ustvarimo,	sam	
držal	masko	na	obrazu.
Priprava:	Pred	prvo	uporabo	moramo	
z	notranje	strani	stekel	odstraniti	tanek	
zaščitni	 sloj,	ki	ga	nanesejo	na	stekla	

pri	izdelavi.	Najlažje	ga	odstranimo	z	ne	
pregrobo	zobno	pasto	ali	milom.	Če	tega	
ne	storimo,	se	bodo	stekla	med	poto-
pom	rosila	tudi	v	toplejši	vodi.	Pašček	si	
nastavimo	tako,	da	ni	pretesen.
Pred	 vsakim	 potopom,	 še	 preden	
masko	 zmočimo	 z	 vodo,	 steklo	
namažemo	 s	 tekočino	 proti	 rošenju	
ali	pa	vanjo	pljunemo	 in	 jo	nato	spe-
remo.
Vzdrževanje:	Po	vsakem	potopu	masko	
speremo	s	sladko	vodo.	Posušimo	jo	
in	pri	tem	naj	ne	pride	v	stik	s	topili,	z	
alkoholom,	olji	in	ozonom.	Spravimo	jo	
v	hladen	in	suh	prostor	in	pazimo,	da	
je	ne	izpostavljamo	neposredni	sončni	
svetlobi.

Dihalka
Namen:	Zagotavlja	udobno	dihanje	na	
površini	 (če	 so	 visoki	 valovi,	 dihalka	
zmanjšuje	možnost	vdora	vode	v	usta)	
ali	plavanje	z	obrazom	v	vodi,	s	čimer	
posledično	varčujemo	zrak	v	jeklenki.	
Uporabljamo	jo	tudi	pri	potapljanju	na	
dah	 in	 za	 dajanje	 umetnega	 dihanja	
na	površini.

Vrste:	 navadna	 dihalka,	 dihalka	 z	
enojnim	ali	dvojnim	ventilom,	zložljiva	
dihalka.
Materiali:	kombinacija	silikona	 in	pla-
stike.
Značilnosti:	 Dovolj	 široka	 cev,	 da	 ni	
prevelikega	 upora	 pri	 dihanju,	 a	 ne	
predolga,	da	 lahko	 izpraznimo	vodo,	
in	primerno	oblikovana	cev	z	mehkimi	
krivinami.	 Oblika	 naj	 se	 lepo	 prilega	
glavi.	 Nekatere	 imajo	 zaščito	 proti	
vdoru	valov.
Kako	 izbrati:	 Pri	 nakupu	 izberemo	
dihalko,	ki	dopušča	 lahkotno	dihanje	
in	ima	udoben	ustnik.
Priprava	 in	 vzdrževanje:	 Pred	 prvo	
uporabo	 dihalko	 pritrdimo	 na	 masko	
s	 priloženo	 zaponko	 ali	 gumijastim	
trakom.	Dihalka	je	vedno	na	levi	strani	
(na	desni	je	regulator).	Po	vsakem	po-
topu	jo	speremo	s	sladko	vodo.

Plavuti
Namen:	 Plavuti	 s	 svojo	 površino	
omogočajo	boljši	 izkoristek	naših	 rela-
tivno	močnih	nožnih	mišic	in	s	tem	bolj	
učinkovito	plavanje.	Plavanje	s	plavutmi	
je	 veliko	bolj	učinkovito	od	plavanja	 z	
rokami.	Plavuti	so	sestavljene	iz	lista	in	
stopalnega	dela.

Vrste:	plavuti	 z	 zaprto	peto,	plavuti	 s	
paščkom	(za	neoprenske	čevlje).	Plavuti	
z	 zaprto	peto	 so	namenjene	uporabi	
z	boso	nogo	 in	so	primerne	za	 tople	
vode,	medtem	ko	plavuti	 s	paščkom	
uporabljamo	v	hladnejših	vodah,	ali	če	
moramo	 z	 oblečeno	 opremo	 precej	
hoditi	 peš	 (neoprenski	 čevlji	 ščitijo	
stopalo).
Značilnosti:	 Obstaja	 veliko	 različnih	
oblik	 lista,	z	vzdolžnimi	ojačanji,	zare-
zami	ali	luknjami,	kar	naj	bi	pripomoglo	
k	lažjemu	in	bolj	učinkovitemu	plavanju.	
Listi	so	lahko	mehkejši	ali	trši,	kar	vpli-
va	 na	 učinkovitost	 in	 utrujenost	 med	
plavanjem.
Materiali:	kombinacija	gume	in	plastike.
Kako	izbrati:	Vrsto	izberemo	glede	na	
način	potapljanja.	Pri	 nakupu	pazimo	
na	pravilno	 velikost.	Da	se	 izognemo	
krčem,	 vedno	 izberemo	 plavuti,	 ki	
so	 vsaj	eno	številko	 večje	od	številke	
noge.	Pri	izbiri	plavuti	upoštevamo	tudi	
udobje,	upor	pri	plavanju	in	našo	fizično	
pripravljenost	(trdota	in	dolžina	plavuti).	
Plavuti	s	paščkom	preizkušamo	skupaj	
z	neoprenskimi	čevlji.
Priprava	in	vzdrževanje:	Pred	uporabo	
je	treba	pašček	(pri	plavutih	s	paščkom)	
nastaviti	 na	pravilno	dolžino,	da	neo-
prenski	 čevelj	 ne	 pade	 ven	 in	 da	 ni	
pretesno.
Po	potopu	plavuti	speremo	s	sladko	vodo	
in	kot	pri	 vsej	ostali	opremi	 iz	umetne	
mase	pazimo,	da	ne	pride	v	stik	s	topili,	
z	 alkoholom,	olji	 in	 s	premočnimi	 viri	
toplote.	Ne	puščamo	 jih	 izpostavljenih	
neposredni	sončni	svetlobi.	Po	uporabi	
preverimo,	ali	je	pašček	še	v	primernem	
stanju.

Kako izberemo ustrezno ABC opremo?

Matko	Mioč						Foto:	Aqualung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Marko	Hlebec							Foto:	Marko	Hlebec

Prevečkrat	opazimo,	da	potapljači	
opuščajo	 medsebojno	 pre-
verjanje	 opreme	 pred	 samim	

potopom.	 To	 trditev	 potrjujejo	 tudi	
poročila	potapljaških	nesreč,	 iz	kate-
rih	 je	 mogoče	 razbrati,	 da	 je	 nepra-
vilno	 delovanje	 potapljaške	 opreme	
nezanemarljiv	 dejavnik	 pri	 nastanku	
potapljaške	nesreče.	 Iz	poročila	The	
British	 Sub-Aqua	 Cluba	 (BSAC)	 o	
potapljaških	 nesrečah	 v	 letu	 2008	
vidimo,	 da	 je	 bil	 to	 šesti	 po	 vrsti	 od	
osmih	 najpogostejših	 vzrokov	 za	 na-
stop	potapljaške	nesreče,	 leta	2007	
na	osmem	mestu,	leta	2006	na	petem,	
2005	in	2004	na	šestem	mestu.	
V	mesecu	juniju	je	bila	med	obiskovalci	
spletne	strani	Slovenske	potapljaške	zve-
ze	izvedena	anketa,	namen	katere	je	bil	
ugotoviti	ali	slovenski	potapljači	pred	po-
topom	opravijo	postopek	medsebojnega	
preverjanja	 opreme.	 Seveda	 vzorec	
anketiranih	ni	 reprezentativen.	Zato	so	
vsakršna	posploševanja	neutemeljena	in	
zmotna.	Mogoče	bodo	rezultati	dali	neko	
približno	 in	okvirno	sliko	o	opravljanju	
preverjanja	 v	paru	 v	 slovenskem	pro-
storu.	Na	postavljeno	vprašanje	»Pred	
potopom	opravite	postopek	preverjanja	
v	paru?«,	 je	odgovorilo	39	obiskoval-
cev,	 za	 katere	 predvidevamo,	 da	 so	
potapljači.	19	 (49%)	 jih	 je	odgovorilo,	
da	preverjanje	 v	paru	opravijo	 vedno,	
12	(31%)	jih	je	odgovorilo	da	včasih,	3	
(8%)	nikoli	in	5	(13%)	jih	je	odgovorilo,	
da	ne	vedo,	kaj	je	preverjanje	v	paru	.	
Rezultati	 ankete	so	spodbudni,	 saj	 je	
skoraj	polovica	anketiranih	odgovorila,	
da	vedno	opravijo	postopek	preverjanja	
v	paru.	Ta	delež	želimo	povečati,	zato	vse	
potapljače	pozivamo	da pred vsakim 
potopom OPRAVIJO POSTOPEK 
PREVERJANJA V PARU.

Eno	od	pomembnejši	opravil	s	katerim	
pred	potopom	preprečujemo	nasta-
nek	potapljaških	nesreč,	je	postopek	
imenovan	 preverjanje v paru.	 Pri	
avtonomnem	potapljanju	je	brezhibno	
delovanje	potapljaške	opreme	bistve-
nega	pomena	za	našo	varnost	med	
potopom.		

Preverjanje v paru

   Pred potopom opravite postopek preverjanja v 
paru?
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Vir: Slovenska potapljaška zveza (2009). URL= http://www.spz.si/portal/ankete.
asp?id_ankete=103&leto=2009&mesec=07

Bistvenega	pomena	pa	je	prav	gotovo	
način,	 natančnost	 in	 sistematičnost	
opravljanja	 postopka	 preverjanja	 v	
paru.	Predstavili	vam	bomo	raziskavo	
,	v	kateri	so	zaprosili	55	rekreativnih	
potapljačev,	 da	 opravijo	 postopek	
preverjanja	 v	 paru	 z	 namenom,	 da	
odkrijejo	9	»napak«,	na	opremi.	Avtorji	
so	pri	 sestavljanju	opreme	naredili	 -	
pripravili	devet	napak,	ki	so	bile	po	pre-
dhodnih	raziskavah	v	preteklosti	vzrok	
na	nastop	potapljaške	nesreče.	Štiri	
napake	 so	 se	 nanašale	
na	 izvor	 zraka,	 štiri	 na	
kompenzator	 plovnosti	
in	 ena	 na	 globinomer.	
Tako	ventil jeklenke ni 
bil popolnoma odprt,	
v	jeklenki ni bilo zraka,	
na	ventilu jeklenke so 
pustili lepilni trak,	 s	
pomočjo	 katerega	 se	
običajno	 označi,	 da	 je	
jeklenka	polna,	na	regu-
latorju	je	bil	poškodovan 
oziroma preluknjan 
ustnik,	jeklenka ni bila 
trdno in dobro pritrje-
na na kompenzator 
plovnosti,	 varnostni 
ventil kompenzatorja 
plovnosti je puščal, 
nizkotlačna cev ni bila 
priklopljena na kom-
penzator plovnosti, 
inflator kompenzatorja 

plovnosti je puščal in kazalec mak-
simalne globine na globinomeru ni 
bil nastavljen na »0«.
Opremo	je	preverilo	55	potapljačev.	
Samo	2	(3,6%)	potapljača	sta	odkrila	
vseh	9	napak,	4	(7,3%)	potapljači	so	
odkrili	 8	 napak,	 4	 (7,3%)	 potapljači	
pa	 niso	 odkrili	 nobene	 napake.	 Iz	
spodnje	 razpredelnice	 je	 mogoče	
ugotoviti,	koliko	potapljačev	je	odkrilo	
posamezno	napako.
Iz	raziskave	lahko	ugotovimo,	da	96%	
potapljačev	 ni	 opravilo	 primernega	
preverjanja	 opreme,	 s	 katerim	 bi	
odkrili	 napake,	 oziroma	 nepravilno	
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Napaka
Število 

potapljačev
Odstotek 

(%)

Jeklenka	brez	zraku 16 29
Zaprt	ventil	jeklenke 42 76
Lepilni	trak	na	ventilu	jeklenke 16 29
Poškodovan	ustnik	regulatorja 17 31
Nizkotlačna	cev	ni	priključena	na	komp.	plovnosti 47 85
Puščanje	inflatorja	komp.	plovnosti 10 18
Puščanje	varnostnega	ventila	komp.	plovnosti 12 22
Nepritrjena	jeklenka	na	komp.	plovnosti 33 60
Kazalec	maksimalne	globine 20 36

Koliko potapljačev je odkrilo posamezno napako?

Vir: Acott, C. (1995). A pre-dive chek; Anevolution of a safety procedure in recreational 
diving. SPUMS Journal,25(2), 76-77

delovanje	 potapljaške	 opreme	 za	
avtonomno	 potapljanje.	 V	 kolikor	 bi	
lahko	 rezultate	 raziskave	 posplošili	
na	 celotno	 populacijo	 rekreativnih	
potapljačev,	 bi	 ugotovili,	 da	 zelo	
majhen	 odstotek	 le-teh	 ustrezno	 in	
učinkovito	 opravlja	 postopek	 pre-
verjanja	 v	 paru.	 Opazimo	 lahko,	 da	
jih	 veliko	 ni	 opazilo	 pomanjkljivosti,	
nepravilnosti,	ki	bi	gotovo	privedle	do	
potapljaške	 nesreče.	 Preverjanje v 
paru mora nujno biti sistematično 
in natančno,	 sicer	 morebitne	 na-
pake	 v	 delovanju	 in	 pri	 namestitvi	
avtonomne	potapljaške	opreme	hitro	
spregledamo.			
V	literaturi	in	pri	različnih	šolah	lahko	
zasledimo	različne	načine	in	napotek	
za	opravljanje	postopka	preverjanja	v	
paru.	V	knjigi	Potapljač 1	Slovenske	
potapljaške	zveze	avtor	predlaga,	da	
najprej	vsak	potapljač	pred	vstopom	
v	vodo	preveri	namestitev	in	delovanje	
posameznih	delov	svoje	potapljaške	
opreme,	 nato	 pa	 še	 v	 paru.	 Preveri	
se	ali	 je	 ventil	 odprt,	 ali	 je	 ventil	 re-
zerve	 v	 zgornjem	 položaju	 (starejši	
ventili	za	jeklenke),	preveri	se	pritisk	
v	jeklenki,	preveri	se	delovanje	regula-
torja,	prevri	se	kompenzator	plovnosti	
(namestitev,	 delovanje	 inflatorja,	 na-
mestitev	mini	 jeklenke	 (pri	nekaterih	
kompenzatorjih	plovnosti),	preveri	se	
pas	z	utežmi,	nož,	ventil	suhe	obleke	
in	 inštrumente.	Druga	prednost	pre-
verjanja	 v	 paru	 pa	 je,	 da	 spoznamo	
sopotapljačevo	 opremo.	 To	 nam	 bo	
koristilo	 v	 morebitnih	 situacijah,	 v	
katerih	 bomo	 morali	 sopotapljaču	
pomagati	 pri	 upravljanju	 s	 kompen-
zatorjem	plovnosti,	mu	odvreči	uteži,	

uporabiti	njegov	alternativni	vir	zraka	
itd.	Preverjanje	v	paru	se	opravi,	ko	
smo	 popolnoma	 opremljeni,	 razen	
maske	in	plavuti,	ter	smo	še	na	kop-
nem	oziroma	na	ladji.
Šole	so	pripravile	razne	logične	she-
me	–	miselne	vzorce,	s	pomočjo	ka-
terih	si	olajšamo	zapomnitev	izvajanja	
postopka	 preverjanja	 v	 paru.	 Tako	
je	 PADI	 pripravil	 tako	 imenovano	
BWRAF	 shemo.	 B	 –	 Begin	 –	 BDC	
(kontrola	 kompenzatorja	 plovnosti),	
W	–	With	–	Weights	 (kontrola	siste-
ma	 uteži),	 R	 –	 Review	 –	 Regulator	
(kontrola	 regulatorja),	A	–	And	–	Air	
(kontrola	 jeklenke	 in	 zaloge	 zraka)	
in	F	–	Friend	–Final	Check	(kontrola	
preostale	opreme).	
Če	to	poslovenimo,	predlagamo	she-
mo	KURZK.

KURZK
K	-	KOMPENZATOR	PLOVNOSTI
Pregledamo	delovanje	kompenzatorja	
plovnosti.	Preverimo	ali	inflator	deluje	
pravilno	 (polnjenje,	 praznjenje).	 Pre-
verimo	delovanje	hitroizpustnih	venti-
lov.	Preverimo,	da	nam	kompenzator	
plovnosti	 ne	 pušča.	 Pregledamo	 ali	
imamo	vse	pasove	pravilno	zapete	in	
zategnjene.	 Sopotapljač	 se	 seznani	
z	 načinom	 delovanja	 kompenzatorja	
plovnosti.

U	-	UTEŽI
Ali	imamo	pas	z	utežni	oziroma	uteži?	
Ali	 je	pas	 zapet	pravilno	 ter	 tako,	da	
ga	 je	 možno	 v	 primeru	 sile	 odpeti	 z	
desno	 roko?	 Če	 imamo	 integrirane	
uteži	 v	 kompenzatorju	 plovnosti	 je	
potrebno	preveriti	ali	so	le-te	pravilno	
nameščene	in,	če	deluje	sistem	hitrega	
izpusta	uteži.	Sopotapljač	se	seznani	s	
sistemom	uteži	ter	kako	se	jih	odvrže	
v	primeru	sile.

R	-	REGULATOR
Preverimo	 pravilno	 delovanje	 regu-
latorja,	 tudi	 oktopusa	 ali	 drugega	
regulatorja.	Naredimo	dva	do	tri	vdihe	
na	 vsak	 regulator,	 ki	 mora	 delovati	
pravilno,	dihanje	mora	biti	»udobno«.	
Preverimo	cevi	regulatorjev,	ustnike	ali	
morda	niso	poškodovani.	Prepričamo	
se,	 da	 je	 oktopus	 pravilno	 pritrjen.	
Sopotapljač	 se	 seznani	 z	 načinom	
pritrditve	in	lokacijo	oktopusa.
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Z	-	ZRAK
Preverimo	 ali	 je	 ventil	 jeklenke	 po-
polnoma	 odprt	 (ventil	 se	 odpre	 do	
konca	 in	 nato	 za	 pol	 obrata	 nazaj).	
Preverimo	ali	je	zrak	iz	jeklenke	suh	
in	svež.	Med	dihanjem	na	regulator	
opazujemo	 ali	 niha	 kazalec	 mano-
metra	 (Nihanje	 kazalca	 običajno	
nakazuje	 na	 to,	 da	 ventil	 jeklenke	
ni	 popolnoma	 odprt.).	 Preverimo	

ali	 imamo	 dovolj	 zraka	 za	 izvedbo	
potopa.

K	-	KONČNI	PREGLED
Preden	 gremo	 v	 vodo	 preverimo,	
ali	 so	 vse	 cevi	 zapete	 oziroma	 na	
svojem	 mestu,	 ali	 imamo	 masko,	
plavuti,	dihalko,	računalnik,	nož,	bojo	
in	drugo	potrebno	opremo,	ki	jo	po-
trebujemo	na	potopu.	Preverimo,	ali	
je	našteta	oprema	na	svojem	mestu	
(primerno	pripeta,	nameščena).	Pred	
vstopom	 v	 vodo	 na	 hitro	 ponovimo	
načrt	 potopa;	 maksimalna	 globina,	
čas	potopa,	smer	potopa,	itd.

S	pomočjo	predstavljenega	sistema	
pregleda	potapljaške	opreme,	bomo	
pregled	 opravili	 bolj	 	 sistematično,	
natančno	in	s	tem	bolj	učinkovito.	
Mot ivaci ja 	 potapl jačev	 za	 pre-
gled	 v	 paru	 je	 naloga	 nas	 vseh,	
najpomembnejšo	 vlogo	 pri	 tem	 pa	
imajo	 inštruktorji	 potapljanja,	 ki	
vzgajajo	 nove	 potapljače.	 V	 kolikor	
bodo	le-ti	začetnike	poučili	o	pomenu	
in	 jih	 naučili	 sistematičnega	 preve-

rjanja	v	paru	jim	bo	to	prešlo	v	navado	
pred	vsakim	potopom,	ki	bodo	zaradi	
tega	veliko	varnejši.	
S	spletne	strani	Slovenske	potapljaške	
zveze	 (www.spz.si)	 lahko	 snamete	
shemo	KURZK,	ki	 jo	nato	natisnete	
in	plastificirate	ter	jo	imate	tako	lahko	
s	seboj	na	vsakem	potopu.	

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	nalepili	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	vabimo k 
sodelovanju.	V	kolikor	imate	možnost	nalepke	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/sicurezza.htm	(kliknite	na	Stickers	
request)
Vabljeni k sodelovanju v preventivni akciji, ki po-
membno prispeva k varnosti potapljačev.

dr.	Mitja	Slavinec

I Z O B R A Ž E V A N J E  -  P R E V E R J A N J E  V  P A R U
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V	discipl ini	 CW T	 (konstantna	 obtežitev,	 kjer	 se	
tekmovalec	spusti	v	globino	s	plavutmi,	brez	kakršnih	
koli	 drugih	 pripomočkov)	 je	 to	 poletje	 postavil 

nov državni rekord 80 m,	 v	 disciplini	 CNF	 (konstantna	
obtežitev	 brez	 plavuti,	 kjer	 tekmovalec	 doseže	 globino	 z	
uporabo	lastne	sile)	je	na	istem	tekmovanju	dosegel	58	m	
in	popravil	državni	rekord.	Sicer	je	Jure	v	apnejo	zašel	po	
spletu	okoliščin,	saj	mu	je	poškodba	hrbtenice	preprečila,	
da	bi	se	še	naprej	ukvarjal	s	košarko.	Še	sreča!	Danes	je	
vodja	sekcije	apneje	pri	potapljaški	šoli	PSS.
Zdaj	Jure	trenira	tudi	po	dvakrat	na	dan.	Pripravlja	se	namreč	
na	svetovno	prvenstvo	na	Bahamih,	ki	bo	v	začetku	decembra.	
Na	tekmovanju	je	prostor	le	za	najboljše	svetovne	apnejiste	
in	tam	ima	visoke	cilje,	za	katere	bo	potrebnega	veliko	truda,	
vendar	Jure	pravi,	da	 ima	še	veliko	 rezerve.	Poskušal	bo	
namreč	doseči	90	m,	kdaj	pa	bo	presegel	magično	mejo	
100	 m,	 pa	 ne	 želi	 napovedovati.	 Pred	 odhodom	 smo	 se	
pozanimali,	kako	potekajo	njegove	priprave.

Jure, si zadovoljen s svojimi rezultati na Rab Dive Off 
09?
Z	rezultati	sem	zelo	zadovoljen,	kljub	temu	da	sem	sprva	
planiral	še	nekoliko	globlje	potope.	Prehlad	mi	je	onemogočil	
treninge,	ki	 sem	 jih	načrtoval	pred	 tekmovanjem.	Tako	
nisem	vedel,	kako	globoko	lahko	grem,	da	bodo	potopi	
še	varni.	Odločil	sem	se	za	varno	napoved	globin,	kar	je	
na	koncu	zadostovalo	za	zmago	v	obeh	disciplinah	in	dva	
nova	državna	rekorda.	Veseli	me	spoznanje,	da	lahko	grem	
še	veliko	globlje.
Ti je katera disciplina morda bolj pri srcu kot druge?
Skozi	 kariero	 so	 se	 moje	 najljubše	 discipline	 vedno	
spreminjale.	Trenutno	so	mi	všeč	vse	globinske	discipline,	
bazenskih	pa	sem	se	že	naveličal.	Najraje	 tekmujem	v	
konstantni	 obtežitvi	 s	 plavutmi,	 ker	 lahko	 tu	 dosežem	
največje	globine.
Pripravljaš se na globinsko svetovno prvenstvo na 
Bahamih. Sicer si se udeležil svetovnega prvenstva že 
pred dvema letoma in dosegel odličen rezultat?
Celotno	 letošnjo	 sezono	 sem	 podredil	 svetovnemu	
prvenstvu	na	Bahamih.	Vem,	da	se	lahko	ponovno	uvrstim	
med	 deseterico	 najboljših	 na	 svetu	 v	 svojih	 najljubših	
disciplinah,	 in	 takšne	priložnosti	ne	želim	 izpustiti	 iz	 rok.	
Pred	dvema	letoma	je	bilo	svetovno	prvenstvo	v	Egiptu.	To	
je	bilo	zame	prvo	pravo	globinsko	temovanje,	kjer	sem	se	
zastrupil	z	globinskim	potapljanjem.	S	potopom	na	56	m	v	
konstantni	obtežitvi	brez	plavuti	sem	dosegel	5.	mesto	in	
postavil	nov	državni	rekord.	Državni	rekord	sem	postavil	tudi	
s	plavutmi,	ko	sem	se	potopil	67	m	globoko.
Kako potekajo priprave in kdaj odpotuješ?
Priprave	na	Bahame	so	se	začele	že	sredi	 januarja.	Od	
takrat	do	julija	sem	treniral	dvakrat	dnevno.	Sedaj	zaradi	
službenih	obveznosti	 treniram	omejeno,	 in	sicer	enkrat	
dnevno	šest	dni	 v	 tednu.	Trenutno	se	posvečam	samo	
nabiranju	kondicije	in	moči,	zadnja	dva	meseca	bom	veliko	
v	bazenu,	vsak	vikend	pa	bom	poskusil	oditi	tudi	na	morje.	
Na	Bahame	odpotujem	v	sredini	novembra	 in	 tam	bom	
ostal	slabe	tri	tedne.
Kakšni so načrti za leto 2010?
Plani	za	prihodnje	leto	so	delno	še	v	zraku	in	so	zato	še	
skrivnost.	 Imam	narejene	načrte,	ki	pa	so	v	 veliki	meri	
odvisni	od	svetovnega	prvenstva	na	Bahamih.
Država apneje kot športa ne priznava in ga posledično 
tudi ne financira. Ti seveda nisi profesionalec. Kako 
pridobiš finance?
Stroške	skoraj	v	celoti	krijem	iz	svojega	žepa.	Potapljanje	
je	način	mojega	življenja	in	ni	mi	težko	zanj	porabiti	denarja,	
ki	ga	zaslužim.	Za	udeležbo	na	svetovnem	prvenstvu	sem	
pridobil	nekaj	sponzorjev,	a	stroškov	si	še	zdaleč	ne	bom	
pokril.
Kakšno je sploh stanje v tem športu v naši državi? 
Kako je urejeno, če sploh?
Olimpijski	 komite	Slovenije	nas	ne	priznava	kot	 šport.	
Posledično	se	ne	moremo	klasificirati	kot	športniki,	zaprositi	
za	 finančno	pomoč	države,	pridobiti	 štipendije	 v	času	

Jure Daić odhaja na svetovno prvenstvo

Jure	Daić	je	ime,	ki	ga	je	že	slišal	vsak	slovenski	
potapljač	apnejist.	Jure	je	namreč	najboljši	slovenski	
apnejist	v	globinskih	disciplinah.	Mariborčan,	ki	je	
v	stiku	z	vodo	pravzaprav	od	ranega	otroštva,	ko	ga	
je	oče	seznanil	s	potapljanjem	na	vdih,	je	nosilec	
več	državnih	rekordov.

Maja	Hren							Foto:	Jure	Daić
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študija,	...	Tudi	če	bi	nas	OKS	priznal	
kot	šport,	to	še	ne	bi	pomenilo	velikih	
sprememb,	bi	pa	bila	dobra	osnova	za	
nadaljnji	napredek	športa.
V državah, kot so na primer Hrvaška, 
Italija ali Francija, so apnejisti 
skoraj državni heroji.
Te	države	imajo	zelo	močan	potapljaški	
turizem,	 prodajo	 veliko	 potapljaške	
opreme	 in	 posledično	 se	 okol i	
potapljanja	 vrti	 ogromno	 denarja.	
Od	tega	 imajo	korist	 tudi	 tekmovalci,	
ki	 imajo	 reden	 mesečni	 prihodek,	
medijsko	 pozornost	 in	 za	 njimi	 stoji	
celotna	država.	
Kje so tvoje meje, kako daleč (oz. 
globoko) si želiš priti?
Meje	 v	 tem	 špor tu	 ni 	 mogoče	
napovedati.	Sam	si	zastavim	neke	cilje	
in	takoj	ko	jih	presežem,	že	imam	nove,	
višje	 cilje.	 Moja	 velika	 želja	 je	 potop	
preko	magične	meje	100	m	globine.
Ob besedi apneja dobim asociacijo 
na meditacijo. Kako se ti umiriš 
pred potopom?
Jaz	imam	svoj	ustaljen	način	priprave	
na	 potop,	 ki	 ga	 ponavljam	 vedno	
znova.	Gre	za	kombinacijo	sproščanja,	
nadihavanja	 in	 vizualizacije	 potopa.	
Glavna	stvar	za	dober	potop	je	dobra	
mentalna	 pripravljenost	 in	 temu	
posvečam	velik	del	svojih	priprav.	
Si vodja apneje pri šoli PSS.	
Z	inštruiranjem	apneje	se	ukvarjam	že	
več	let	in	to	počnem	z	velikim	veseljem.	
Letos	 sem	 opravil	 inštruktorski	 tečaj	
pri	 šoli	 PSS,	 kjer	 sem	 tudi	 prevzel	
vodenje	 apneje.	 Poznam	 programe	
ostalih	 šol	 apneje,	 vendar	 mi	 je	
koncept	 poučevanja	 pri	 PSS	 najbolj	
odgovarjal.

Poro ilo o potapljaški nezgodi 

S spodnjimi podatki boste pomagali, da SPZ ustvari bazo podatkov o možnih vzrokih potapljaških 
nezgod, ki so se pripetile slovenskim potaplja em in boste s tem pomagali pri izobraževanju 
potaplja ev o varnosti pri potapljanju. Osebni podatki so le za interno uporabo SPZ in ne bodo v 
nobenem primeru javno uporabljeni.

___________________________________________________________________________

INFORMACIJA  O NEZGODI 

Datum:____________ Ura:_______ Kraj: _________________ Država:__________________ 

KRATEK OPIS NEZGODE 

___________________________________________________________________________

TIP NEZGODE 

      Dekompresijka bolezen        Arterijska plinska embolija            Barotravma plju

      Utapljanje           Telesna poškodba            Drugo 

VAŠE MNENJE O VZROKU ZA NEZGODO 

___________________________________________________________________________

PODATKI O PONESRE ENCU

Ime:________________ Priimek:__________________  Rojstni datum:_________ 

Nivo potapljaške usposobljenosti: 

      brez /te aj           osnovni   napredni           mojstrski       inštruktor              

      tehni ni potaplja            jamski potaplja

Potapljaške izkušnje: število let potapljanja_______     število vseh potopov________ 

Število potopov v zadnjih 12 mesecih________ 

___________________________________________________________________________

Vaša kontaktna telefonska številka__________________ 

Poro ilo pošljite na naslov: Slovenska potapljaška zveza, Celovška 25, 1000 Ljubljana

Poročilo o potapljaški nezgodi
Zaradi	vedno	več	potapljaških	nezgod,	žal	tudi	takih	s	tragičnim	izidom,	smo	
v	Slovenki	potapljaški	zvezi	prenovili	obrazec za poročanje o potapljaških 
nezgodah.	Korektne	informacije	o	okoliščinah	v	katerih	je	prišlo	do	inciden-
tov	imajo	veliko	preventivno	vrednost,	saj	tovrstne	izkušnje	lahko	marsikatero	
nezgodo	preprečijo.
Obrazec,	ki	ga	objavljamo	v	nadaljevanju,	 je	objavljen	 tudi	na	naši	spletni	
strani	www.spz.si,	kjer	smo	prav	zaradi	širjenja	znanja	in	izkušenj	glede	var-
nosti	dodali novo rubriko	“ZA	VARNO	POTAPLJANJE”.	Na	tej	strani	bomo	
med	drugim	anonimno	objavljali	tudi	izkušnje	glede	varnosti,	ki	nam	jih	bodo	
zaupali	naši	člani.
Obrazec	pošljite	na	sedež	SPZ,	Celovška	cesta	25,	1000	Ljubljana	ali	po	
elektronski	pošti	na	naslov	spz@spz.si.
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Poročilo, opis nezgode:
Potapljala	sta	se	Silvan	Horvatin	in	Ro-
bert	Šuligoj,	oba	s	potapljaško	katego-
rijo	OWD.	Silvo	je	opravil	tečaj	OWD	15.	
10.	2006,	Robert	pa	18.	5.	2008.	Prvi	
potop	sta	opravila	v	soboto,	22.	avgusta	
na	globino	17	metrov	in	je	trajal	ca.	40	
minut.	V	nedeljo,	23.	avgusta	sta	šla	v	
vodo	okrog	13.00	ure	in	dosegla	max.	
globino	25,7	metra.	
Potop	 sta	 zaključila	 drugje	 kot	 sta	
predvidela,	zato	sta	morala	plavati	po	
površini	 proti	 mestu	 vstopa.	 Po	 10	
minutah	plavanja	 sta	ugotovila,	 da	 je	
plavanje	zaradi	valov	in	burje	nemogoče	
in	 posledično	 zaplavala	 direktno	 na	
obalo.	 Robert	 je	 začel	 kazati	 znake	
utrujenosti,	 zato	se	 je	Silvan	slekel	 in	
na	obalo	pomagal	še	njemu.	Opazil	je,	
da	Robert	 izgublja	zavest	 in	odšel	po	
pomoč.	Ko	so	prispeli	ostali,	so	pričeli	
z	oživljanjem,	a	brez	uspeha.
Z	obdukcijskim	poročilom	ne	razpola-
gamo,	zato	ne	vemo,	zakaj	natančno	
je	prišlo	do	izgube	zavesti	na	gladini	in	
posledično	smrti.
Pregled	profila	potopa	na	računalniku	
je	pokazal,	da	sta	bila	ves	čas	znotraj	
varnostne	krivulje,	računalnik	pa	je	po-
kazal,	da	sta	imela	še	več	kot	15	minut	
do	dekompresijskega	režima.	Prehiter	
dvig	sta	opravila	pred	koncem	potopa	
iz	ca.	6	metrov	globine.
Glede	na	 stopnjo	njunih	potapljaških	
kvalifikacij	(OWD	max.	18	m)	sta	se	v	
nedeljo,	23.	 avgusta	potopila	globlje	
od	globine	18	metrov,	kar ni v skladu 
s pravili varnega potapljanja.
Pri	potapljaški	šoli	PSS	si	zelo	prizadeva-
mo,	da	bi	naši	tečajniki	vedno	spoštovali	
osnovna	pravila	varnega	potapljanja	in	
se	potapljali	glede	na	svoje	zmogljivosti	
ter	potapljaško	kvalifikacijo.	
Družini	 Roberta	 Šuligoja	 izrekamo	
iskreno	sožalje!

Klemen	Tasič,	
predsednik	komisije	PSS

Potapljaška nezgoda v Sv. Marini

V	poduk	vsem	potapljačem,	ne	glede	
na	 potapljaško	 kategorijo,	 navajamo	
osnovna	pravila	varnega	potapljanja:	

1.	 Vzdržuj	dobro	psihofizično	kondi-
cijo.	 Pred,	 med	 in	 po	 potopu	 se	
izogibaj	 pitju	 alkohola	 in	 uživanju	
mamil.	Tudi	po	potapljaškem	tečaju	
si	 prizadevaj	 izpopolnjevati	 svoje	
potapljaško	 znanje,	 po	 daljšem	
obdobju	 potapljaške	 neaktivnosti	
pa	svoje	znanje	temeljito	obnovi.

2.	 Potapljaj	se	na	krajih,	ki	jih	dobro	
poznaš.	Če	za	to	ne	bo	možnosti,	
se	 s	 pogoji	 potapljanja	 seznani	
na	 kraju	 samem.	 Če	 bodo	 po-
goji	 slabši,	 kot	 si	 jih	 vajen,	 se	
potopu	 odpovej	 ali	 ga	 opravi	 na	
drugem	kraju	z	boljšimi	pogoji	 za	
potapljanje.	 Potapljaj	 se	 v	 skladu	
s	 svojim	 znanjem	 in	 z	 lastnimi	
izkušnjami.	 Dokler	 si	 ne	 pridobiš	
potrebnega	znanja,	se	ne	potapljaj	
v	podzemnih	jamah.

3.	 Uporab l ja j 	 popo lno, 	 dobro	
vzdrževano,	zanesljivo	potapljaško	
opremo,	ki	jo	dobro	poznaš;	pred	
vsakim	 potopom	 preveri	 pravilno	
namestitev	 in	 delovanje	 celotne	
opreme.	 Potapljaške	 opreme	
nikoli	 ne	 posojaj	 nekvalificiranim	
potapljačem.	Ne	potapljaj	se	brez	
kompenzatorja	plovnosti	in	podvod-
nega	manometra.	S	seboj	imej	tudi	
rezervni	regulator	(octopus).

4.	 V	kolikor	 se	ne	počutiš	dobro,	 si	
utrujen,	 imaš	 pomisleke	 glede	
načrtovanega	potopa,	si	pod	vpli-
vom	alkohola,	drog	ali	 zdravil,	 se	
vedno	odpovej	potopu.

5.	 Pozorno	poslušaj	potapljaške	na-
svete	in	navodila,	upoštevaj	nasvete	
vodje	potopa.

6.	 Med	 potapljanjem	 ne	 pozabi	 na	
svojega	partnerja.	Skupaj	načrtujta	
potop	 ter	 komunikacijske	 znake,	
kako	se	bosta	spet	znašla,	če	se	
izgubita,	kaj	storiti	v	težavah	ipd.

7.	 Dosledno	se	ravnaj	po	potapljaških	
tablicah	oz.	računalniku.	Vsi	potopi	
naj	 bodo	 potopi	 brez	 dekompre-
sije,	pri	vsakem	potopu	upoštevaj	
varnost.	 Ne	 potapljaj	 se	 brez	 na-
prav	za	nadzor	globine	 in	 trajanja	
potopa.	Globino	potopa	prilagodi	
svoji	stopnji	znanja	in	izkušenj.	Ne	
dviguj	se	hitreje	kot	10	metrov	na	
minuto.

8.	 Poskrbi	 za	 pravilno	 plovnost.	
Uporabi	toliko	uteži,	da	boš	imel	z	
izpraznjenim	kompenzatorjem	plo-
vnosti	in	s	polnimi	pljuči	na	površju	
nevtralno	plovnost.	Tudi	pod	vodo	
obdrži	 nevtralno	 plovnost.	 Uteži	
razporedi	po	pasu	tako,	da	jih	boš	
pri	 težavah	 med	 potopom	 lahko	
hitro	odstranil.

9.	 Pravilno	 dihaj.	 Ko	 dihaš	 stisnjen	
zrak,	 ne	 smeš	 zadrževati	 diha,	
izogibaj	 se	 pretirani	 hiperventi-
laciji,	 dihaj	 umirjeno	 in	 globlje	
kot	 običajno.	 Izogibaj	 se	 pretira-
nemu	 fizičnemu	 naporu	 pred	 in	
po	 potopu,	 ne	 precenjuj	 svojih	
zmožnosti.

10.	Kadarkoli	 je	mogoče,	naj	 te	med	
potapljanjem	spremlja	čoln	ali	naj	
te	nadzoruje	kdo	z	obale.

11.	Seznani	 se	 in	 upoštevaj	 krajevne	
zakone	 in	pravila	potapljanja,	 po-
sebno	tista	o	ribolovu,	vodnih	igrah	
in	potapljaški	zastavici.

12.	Vedno	si	pred	potapljanjem	priskrbi	
podatke,	 kje	 sta	 najbližja	 zdrav-
stvena	ustanova	in	barokomora	ter	
njune	telefonske	številke.

Komisija	PSS	pri	Slovenski	potapljaški	zvezi	je	na	svoji	seji	
kot	matična	komisija	obravnavala	 razloge	 in	okoliščine	za	
potapljaško	nezgodo,	ki	se	je	letos	avgusta	pripetila	v	Sveti	
Marini	na	Hrvaškem.	Osnovni	namen	je	bil,	da	na	podlagi	pre-
gleda	dejstev	in	ugotovitev	z	informiranjem	širše	potapljaške	

javnosti	preprečijo	ali	vsaj	zmanjšajo	možnost	podobnih	
incidentov	v	prihodnje.
To	je	tudi	razlog,	da	je	Komisija	poročilu	dodala	poziv	k	
striktnemu	upoštevanju	pravil	za	varno	potapljanje.	Oboje	
objavljamo	v	nadaljevanju.

dr.		Mitja	Slavinec
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Za	 začetek	 naj	 vam	 povem,	 kako	 in	
zakaj	 sem	 se	 potopila	 v	 italijanske	
fotografske	vode,	čeprav	se	državno	

prvenstvo	v	podvodni	fotografiji	odvija	tudi	
pri	nas.	Verjetno	ste	mnogi	od	vas	poznali	
mojega,	 na	 žalost	 že	 pokojnega,	 očeta	
Smiljana Zavrtanika	 in	mogoče	se	celo	
spomnite	člankov	izpred	nekaj	let,	v	katerih	
sem	opisala	nekatere	najine	dogodivščine.	
Prav	 on	 me	 je	 kot	 inštruktor	 in	 kasneje	
fotograf,	 ki	 sem	 mu	 bila	 model,	 vpeljal	 v	

magični	podvodni	svet	 in	njegova	smrt	 je	bila	tista,	ki	me	je	 iz	 tega	
sveta	kasneje	iztrgala.	Po	dveh	letih,	ko	sem	že	mislila,	da	bo	moja	
potapljaška	oprema	za	vedno	ostala	v	kleti,	mi	je	vrata	v	ta	čudoviti	
svet	ponovno	odprla	Silvia Boccato,	zdaj	že	priznana	fotografinja	iz	
Rima.	Takrat	 je	bila	še	na	začetku	svoje	podvodno-fotografske	poti	
in	je	iskala	model	ter	nekoga,	s	kom	bi	se	ujela	in	oblikovala	dobro	
ekipo	(kako	je	našla	prav	mene,	je	dolga	zgodba,	ampak	to	ni	tema	
tega	 članka).	 Najina	 potapljaška	 dogodivščina	 se	 je	 začela	 junija	
2008	s	pripravami	na	lansko	državno	prvenstvo	na	otočku	Giglio.	Tudi	

Od	 20.	 do	 27.	 septembra	 je	 potekalo	
Italijansko	državno	prvenstvo	v	podvodni	
fotografiji,	na	katerega	so	se	po	selekciji	
na	 področnih	 tekmovanjih	 (t.i.	 selletive)	
uvrstili	 le	 najboljši	 fotografi.	 Letos	 sem	
imela	že	drugič	možnost,	da	se	kot	edina	
tuja	državljanka	 (kot	model	 in	del	ekipe)	
tekmovanja	udeležim	tudi	sama.

Italijansko državno prvenstvo 
v podvodni fotografiji 2009

Maja	Zavratnik							Foto:	Silvia	Bocatto	in
Giuseppe	Pignataro
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letos	sva	se	poleg	dveh	mednarodnih	
tekmovanj	-	junija	na	otočkih	Medes	
v	Španiji	in	oktobra	v	Monaku	(več	o	
tem	mogoče	kdaj	drugič)	-	ponovno	
udeležili	 Italijanskega	 državnega	
prvenstva,	tokrat	na	idiličnih	otočkih	
Isole	Tremiti	blizu	Barija.	
Na	 Isole	 Tremiti	 sva	 se	 odpravili	 že	
teden	 prej,	 da	 bi	 raziskali	 predviden	
»campo	 di	 gara«	 (območje,	 kjer	 naj	
bi	 potekalo	 tekmovanje)	 in	 okrepili	
svojo	 formo.	 V	 Italiji	 se	 prvenstvo	
odvija	 nekoliko	 drugače	 kot	 pri	 nas.	
Ker	je	podvodnih	fotografov	veliko,	si	
moraš	vstopnico	na	državno	prvenstvo	
najprej	prislužiti	z	dobrimi	rezultati	na	
že	omenjenih	predtekmovanjih.	Tako	
je	prvenstvo	pravzaprav	veliki	finale,	ki	
poteka	praktično	ves	teden.	Prva	dva	
dni	sta	namenjena	tekmovanju	digitalnih	
zrcalno-refleksnih	 fotoaparatov,	 nato	
sledi	dan	za	kompaktne	 fotoaparate,	
nadaljnja	 dva	 dneva	 pa	 tekmujejo	
potapljaški	 klubi	 (»gara	 societa«).	
Vsak	 klub	 zastopata	 dva	 fotografa	
in	 en	 model/asistent.	 Vse	 do	 letos	
so	 bile	 določene	 štiri	 kategorije:	
ambient,	 ambient	 z	 modelom,	 riba	
in	 makro.	 Letos	 pa	 so	 dodali	 novo	
kategorijo:	 »mare	&	 terra«	 -	morje	 in	
kopno.	Večer	pred	tekmovanjem	je	bil	
nekakšen	»breefing«,	kjer	smo	izvedeli	
za	 predvidene	 štiri	 lokacije	 potopov	
za	 kategori jo	 zrcalno-refleksnih	
fotoaparatov.	Tam	nam	je	bila	določena	
tudi	 barka	 in	 naša	 prva	 lokacija.	
Sodelovalo	je	29	fotografov	in	približno	
toliko	modelov.	Porazdelili	smo	se	na	
4	 velike	 barke,	 vsaka	 je	 odplula	 na	
svojo	lokacijo,	nato	pa	smo	se	v	dveh	
dneh	 izmenjali	 tako,	 da	 je	 imel	 vsak	

potapljač	 možnost	 fotografiranja	 na	
vseh	štirih	lokacijah	(če	vmes	poseže	
vreme,	tako	kot	letos,	izberejo	kakšno	
rezervno	 lokacijo).	 Vsak	 potapljač	
ima	na	voljo	4.000	l	zraka	(nekaj	več	
kot	 polna	 18-litrska	 jeklenka)	 in	 je	 v	
vodi	lahko	največ	5	ur	v	enem	dnevu	
(2,5h	na	eni	in	2,5h	na	drugi	lokaciji).	
Vmes	 je	 pol	 ure	 časa	 za	 menjavo.	
Čeprav	 je	 najgloblji	 dovoljen	 potop	
30	m,	se	zaradi	varčevanja	z	zrakom	
večina	 odloča	 za	 fotografiranje	 na	
manjših	globinah.	Vsak	fotograf	seveda	
svobodno	 izbira,	 kdaj	 in	 s	 katerim	
objektivom	bo	fotografiral	ter	kolikokrat	
ga	bo	vmes	zamenjal.	Pomembno	 je	
le	 to,	 da	 ambient	 z	 modelom	 opravi	
najprej,	 v	 kolikor	 model	 »pozira«	 na	
dah,	kar	je	v	Italiji	precej	»popularno«.	
Moja	vloga	pa	ni	bila	zgolj	»poziranje«.	
Silvio	 sem	 spremljala	 tudi	 pri	 makro	
posnetkih.	 Kot	 fotografi	 že	 vedo,	
je	 dober	 model	 hkrati	 tudi	 asistent	
in	 pomemben	 del	 ekipe,	 saj	 poleg	

nastavljanja	 fotoaparatu	 pomaga	 tudi	
pri	 iskanju	 motivov	 (živalic),	 pripravi	
opreme	 in	 menjavi	 objektivov	 ter	
selekciji	 fotografij.	 Slednje	 mi	 je	 še	
posebno	 pri	 srcu,	 saj	 sem	 se	 ob	
izbiranju	 in	 poslušanju	 komentarjev	
izkušenejših	 veliko	 naučila	 o	 sami	
fotografiji,	tako	o	tehničnih	značilnostih	
(kompozicija,	 čistost,	 osvetljenost,	
kontrasti,	...)	kot	o	umetniškem	vtisu.	
Zame	se	je	tako	tekmovalni	del	končal	
v	 ponedeljek,	 ko	 smo	 morali	 oddati	
končno	 selekcijo	 petih	 fotografij.	
Sledili	 so	 prosti	 dnevi,	 med	 katerimi	
sem	imela	čas	spoznati	in	se	družiti	z	
ostalimi	konkurenti	ter	člani	žirije,	med	
katerimi	so	bila	tudi	znana	imena,	kot	
npr.	 Settimio Cipriani	 in	 Claudio 
Bertasini.	 Moram	 povedati,	 da	 sem	
imela	super	družbo,	čeprav	sem	bila	
daleč	 najmlajša,	 povrh	 vsega	 pa	 še	
edina	»Neitalijanka«	med	udeleženci.	
V	 soboto	 zvečer	 so	 končno	 izobesili	
rezultate	 in	 presenečenje	 je	 bilo	 kar	
precejšnje.	 Silvia	 (in	 s	 tem	 tudi	 jaz)	
je	 postala	 nova	 državna	 prvakinja	 v	
podvodni	 fotografiji.	 Veselje	 je	 bilo	
nepopisno.	 To	 je	 bilo	 komaj	 tretje	
prvenstvo	zapored,	ki	se	ga	je	udeležila	
(moje	drugo),	predvsem	pa	je	postala	
prva	fotografinja	(ženska),	ki	ji	je	uspelo	
priti	 tako	 daleč	 v	 tem	 (zaenkrat	 še)	
moškem	 svetu.	 Tako	 je	 bila	 nedelja	
(dan	podelitve)	 res	prazničen	dan	za	
naju.	 Moram	 priznati,	 da	 občutek,	
ko	stojiš	na	najvišji	stopnički	z	zlatom	
okoli	 vratu,	 medtem	 ko	 te	 slepijo	
»fleši«	z	vseh	strani,	še	zdaleč	ni	slab.	
Bilo	bi	pa	še	bolje,	če	bi	lahko	z	roko	
na	prsih	pela	slovensko	himno	 in	ne	
italijanske.	

F O T O  -  D O G O D K I
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Nahaja	 se	 na	 vzhodni	 obali	
k r a l j e v i n e 	 Ta j s ke 	 i n 	 j e	
najmanjši	v	nizu	treh	otokov.	

Večja	sta	Ko	Pha-Ngan	in	Ko	Samui.	
Od	Bangkoka	je	oddaljen	sedem	ur	
vožnje	z	avtobusom	in	tri	ure	plovbe	
s	 hitrim	 čolnom.	 Potovanje	 na	 otok	
si	lahko	podaljšate	z	izbiro	počasne	
ladje	ali	skrajšate	z	nakupom	letalske	
kar te	 in	 polet i te	 na	 Ko	 Samui.	
Želvjemu	otoku	je	vseeno.
Vse	 ladje	 pristanejo	 na	 zahodnem	
delu	 otoka	 v	 pristanišču	 Ban	 Mae	
Hat.	Množica	vznemirjenih	taksistov	
vas	 bo	 pričakala	 na	 obali	 in	 vam	
ponujala	 prevoz	 do	 vašega	 hotela,	
bungalova	 itd.	 Južni	 del	 otoka	 je	
mirnejši,	nočni	ptiči	pa	se	odločajo	za	

bivanje	na	zahodnem	delu.	Tam	ima	
noč	svojo	moč.	Nočitvenih	kapacitet	
je	na	otoku	na	pretek.	Cene	so	zelo	
nizke,	kljub	temu	pa	lahko	zapravite	
celo	 bogastvo,	 če	 to	 želite.	 S	 24-
urnim	najemom	motorja	ali	skuterja,	
kar	 vas	 bo	 stalo	 4	 €,	 boste	 lahko	
osvojili	otok.
Potap l jan je 	 je 	 osnova 	 o toške	
ekonomi je . 	 Le tno 	 i zda jo 	 več	
potapljaških	 licenc	 kot	 kjerkoli	 na	
svetu.	 Celo	 več	 kot	 Great	 Barrier	
Reef	v	Avstraliji,	kar	ne	preseneča,	
saj	 je	 otok	 obkrožen	 s	 koralnimi	
grebeni,	 ki	 zaokrožijo	okoli	 otoka	 v	
dolžini	 20	 km.	 Temperatura	 morja	
je	okoli	
30	°C	in	je	pravi	raj	tudi	za	snorkljanje.	
V	obdobju	visokega	plimovanja	boste	
ob	 oseki	 na	 mnogih	 delih	 otoka	
ob	 temperaturi	 preko	 35	 stopinj	
razmišljali,	ali	prehoditi	tristo	metrov	
in	počasi	priti	do	pasu	v	vodo	ali	spiti	
hladno	pivo.	Potem	se	boste	odločali	
samo	še	med	Chang	beer	 in	Singa	
beer.	 Tukaj	 je	 odločitev	 težja.	 Obe	
pivi	sta	odlični.
Potapljanja	 se	 izvajajo	 izključno	 z	

ladij.	Tipične	tajske	ribiške	 ladje	so	
preuredili	 v	 plavajoče	 potapljaške	
centre.	So	lesene,	izjemno	stabilne,	
z	močnimi	dizelskimi	motorji,	segajo	
od	10	do	20	m	v	dolžino	in	so	kos	še	
tako	nepredvidenemu	morju.	Povsem	
so	 podrejene	 potrebam	 potapljanja	
in	 udobju	 potapljačev.	 Jeklenke	
ostanejo	na	barki,	kjer	 jih	napolnijo	
z	 zrakom.	 Vstop	 v	 morje	 in	 vrnitev	
na	 ladjo	 sta	 preprosta	 in	 potekata	
ob	 obi lni 	 asistenci 	 domačinov,	
zaposlenih	 na	 ladji.	 Tudi	 fotoaparat	
ali	kamero	vam	bodo	podali	in	odložili	
v	posodo	s	sladko	vodo.	Po	želji	si	
lahko	 sami	 pripravite	 kavo	 ali	 čaj,	
pitne	 vode	 je	 v	 izobilju,	 prav	 tako	
piškotov	in	sadja.	Ananasi	in	lubenice	
jim	niso	tuje.
Najbolj	privlačno	mesto	potopov	na	
otoku	je	Sail	Rock	(največja	globina	
34	m).	Masivni	koralni	dimnik,	skozi	
katerega	 lahko	 plavate	 po	 vertikali	
in	 z	 velikimi	 primerki	 rib,	 kot	 so	
barakuda,	kingfish	in	občasno	whale	
shark.
Chumphon	Pinnacle	(36	m).	Koralni	
greben	z	bogatim	barvnim	spektrom	

Tajska potapljaška pravljica
Ko	 Tao,	 v	 prevodu	 Želvji	 otok,	 ima	
posebno	mesto	v	srcih	potapljačev	po	
vsem	svetu.	V	preteklosti	pribežališče	
piratov,	 ki	 so	 globoko	 v	 džungli	
skrivali	naropane	zaklade,	 je	danes	
otok,	 znan	 po	 svojih	 zakladih	 pod	
vodo.

Dušan	Podgornik							Foto:	Dušan	Podgornik
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morskih	prebivalcev,	tunami	in	large	
grey	reef	sharks.
Green 	 R ock 	 (25 	 m) . 	 Ob i l i ca	
p r e p l e t e n i h 	 p o d v o d n i h 	 j a m .	
Triggerfish,	grouper	in	rays	so	ribe,	
ki	„postopajo“	okoli.	Lepa	lokacija	za	
nočne	potope.
Japanese	Gardens	(12	m).	Lokacija	
je	primerna	za	začetnike.	Bogata	je	
z	barvnimi	koralami	in	želvami.
White	Rock	(29	m).	Tukaj	domujejo	
barvite	korale,	angelfish,	clown	fish	
in	 triggerfish.	 Na	 nočnem	 potopu	
sem	srečal	nekaj	posameznih	velikih	
barakud.
Na	 otoku	 prednjači jo	 Padi jeve	
potapljaške	šole,	ki	so	organizirane	
tako	kot	drugod	po	svetu.
C e n e 	 te č a j ev 	 i n 	 p o to p o v 	 s o	
standardizirane,	 tako	 da	 si	 svoj	
p o t a p l j a š k i 	 c e n t e r 	 i z b e r e t e	
kar	 intuit ivno.	 Cena	 osnovnega	
potapljaškega	tečaja	je	od	7000	do	
25000	batov	za	Dive	Master	Course.	
Vrednost	 enega	 potopa	 je	 900	
batov	 in	 pada	 s	 številom	 potopov.	
Pri	 desetih	 je	 cena	 posameznega	
potopa	700	batov.	1 €	je	46	batov.
O p r e m a 	 j e 	 s k ro m n a , 	 v e n d a r	
vzdrževana.	 Prav	 vsi	 centri	 imajo	
svoje	trgovine	s	potapljaško	opremo.	

Te	 so	 bogato	 založene,	 a	
v	 primerjavi	 z	 evropskimi	
neprimerljivo	 drage.	 Najbolj	
p r o d a j a n 	 p r o i z v a j a l e c	
p o t a p l j a š ke 	 o p r e m e 	 j e	
Mares.	 Nekatere	 Padijeve	
šole	 ponujajo	 tudi	 tečaje	
tehničnega	potapljanja,	Nitrox	
in	 Trimix	 in	 tako	 obljubljajo	
globino	do	50	m.
V	otoški	ponudbi	je	tudi	ribolov	
na	odprtem	morju.	Videl	sem	
ekipo,	ki	se	je	vrnila	z	ribolova	
in	s	seboj	prinesla	lepo	število	
velikih	rib.	Zavidanja	vredno.
Želvji	otok	vsekakor	ni	izziv	za	
velike	 potapljaške	 avanture,	
je	 pa	 potapljaška	 pravljica	
za	 vse,	 ki 	 žel i jo	 uživat i 	 v	
bogastvu	 podvodnega	 sveta	
in	 si	 želijo	udobnih	 in	 varnih	
potopov	 v	 svetu	 pri jaznih	
globin.	 Je	 tudi	 pravljica	 za	
vse,	 ki	 želijo	 osrečiti	 svoje	
podvodne	 fotoaparate	 in	
kamere.	 Je	 pa	 tudi	 pravljica	
za	 vse,	 ki	 verjamejo,	da	 ima	
noč	svojo	moč.	Če	se	boste	
udeležili	Full	Moon	party,	se	
naslednjega	dne	zagotovo	ne	
boste	potapljali.
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V kakšnem obsegu deluje 
Skupina za podvodno arheo-
logijo v Sloveniji, kaj je njen 

namen in njeno poslanstvo?
Skupina	za	podvodno	arheologijo	 je	
nastala	 novembra	 2001	 na	 pobudo	
neformalne	 skupine	 za	 podvodno	
arheologijo,	 ki	 je	 v	 prvi	 polovici	 de-
vetdesetih	združevala	nekaj	študentov	
na	Oddelku	za	arheologijo	Filozofske	
fakultete	Univerze	v	Ljubljani.	Pri	Za-
vodu	za	varstvo	kulturne	dediščine	pa	

je	bila	 ta	skupina	kot	neke	vrste	po-
svetovalno	telo	torej	ustanovljena	leta	
2001.	Takrat	so	bili	vanjo	imenovani	
predstavniki	različnih	inštitucij,	ki	jim	
je	bilo	skupno	 to,	da	so	se	ukvarjali	
tudi	 s	 področjem	 podvodne	 arheo-
logije.	Le-ta	je	imela	v	Sloveniji,	vsaj	
na	tem	formalnem	-	organizacijskem	
nivoju,	 vedno	 epizodni	 značaj,	 kar	
pomeni,	 da	 ni	 bilo	 kadrovske	 konti-
nuitete,	 niti	 v	 smislu	 sistematičnega	
izobraževanja	na	nivoju	dodiplomske-
ga	 ali	 celo	 podiplomskega	 študija.	
Tudi	 na	 študij	 v	 tujino	 se	 ni	 poslalo	
nikogar,	da	bi	se	naučil	metodoloških	
postopkov,	ki	 jih	podvodna	arheolo-
gija	uporablja	 in	se	že	zaradi	narave	
okolja	delno	razlikujejo	od	klasičnega	
areheološkega	dela	na	kopnem.	Prav	
ta	 neorganiziranost,	 neurejenost	
področja	nas	je	navedla	na	to,	da	se	
mora	to	čimprej	formalizirati,	kar	smo	
potem	šestih,	sedmih	let	prizadevanj	
tudi	uresničili.	
Na kakšen način deluje vaša 
skupina?
V	 prvi	 vrsti	 deluje	 kot	 svetovalno	
telo	 za	 vsa	 področja,	 ki	 se	 tičejo	

podvodne	 arheologije:	 strategija	
zaščitni	 in	 raziskovalni	 posegi,	 pri-
dobivanje	 sredstev	 za	 projekte,	 ki	
ne	izvirajo	iz	obveznosti	investitorjev	
po	financiranju	arheoloških	raziskav	
na	 območjih,	 kamor	 oni	 posegajo,	
področje	 ureditve	 izobraževanja,	
organiziranje	 tečajev	 s	 pritegnitvijo	
tujih	 strokovnjakov,	 spodbujanje	
študentov	k	usmerjenemu	delu	na	po-
diplomskem	nivoju	...	Seveda	želimo	
tudi	animirati	javnost	na	področju	va-
rovanja	ter	zavedanja	in	upoštevanja	
tega	 pomembnega	 segmenta	 sve-
tovne	 dediščine.	 Ljudi	 pritegujejo	
novice	o	potopljenih	razbitinah	 ladij	
iz	 različnih	obdobij,	 razne	najdbe	 v	
vodotokih,	 jezerih,	 za	 katere	 se	 že	
od	začetkov	uveljavljanja	akvalunge	
od	50.	let	naprej	govori,	da	vsebujejo	
razne	ostanke	druge	svetovne	vojne.	
Sicer	pa	ljudje,	ki	potujejo,	vedo,	da	
je	”wreck	diving”	zelo	popularen	del	
ponudbe	potapljaških	centrov.	Vse	to	
je	večini	zanimiv	segment	aktivnega	
preživljanja	prostega	časa,	po	svoje	
pa	tudi	nam,	saj	podvodna	arheolo-
gija	nobenemu	ne	predstavlja	redne	

Zgodovina izpod vode - 
podvodna arheologija - 1.	del

Življenje	naših	prednikov	je	bilo	skozi	
različna	 časovna	 obdobja	 predmet	
preučevanja,	 ki	 kljub	 marsikateri	
uganki	 še	 vedno	 privablja	 stroko-
vnjake	in	raziskovalce	k	sestavljanju	
celotne	zgodovinske	podobe.	Le-to	
s	svojim	delom	dopolnjujejo	tudi	po-
dvodni	arheologi,	ki	v	Sloveniji	formal-
no	delujejo	od	leta	2001	v	Skupini	za	
podvodno	arheologijo.	Njen	vodja	in	
sogovornik	v	sledečem	intervjuju	je	
dr. Andrej Gaspari.

Alenka	Farkaš						Foto:	Arne	Hodalič
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zaposlitve.	Delamo	v	različnih	inštitucijah	in	se	
v	skladu	z	dobro	voljo	predpostavljenih	vedno	
znova	 združujemo	 okoli	 projektov,	 ki	 jih	 na	
organizacijski	ravni	pelje	Zavod	za	varstvo	kul-
turne	dediščine	s	svojimi	območnimi	enotami.	
Z	razpisi	se	izbere	ti.	tehnična	podpora.	Svoje	
potapljaške	baze	nimamo,	zato	se	potapljamo	z	
lastno	potapljaško	opremo.	Specialno	opremo	
za	naše	potrebe	 izdelujemo	oz.	damo	 izdelati	
sami,	del	opreme	kupimo,	ostalo	pa	je	bolj	ali	
manj	komplementarno	s	sistemi,	ki	jih	uporablja	
običajna	arheologija.	Veliko	si	pomagamo	tudi	s	
prostovoljci,	če	pa	gre	za	zahtevnejša	dela,	so	
ljudje	seveda	plačani	in	zavarovani.	Tukaj	moram	
posebej	poudariti,	da	to	zavarovanje	ni	več	samo	
na	ravni	DAN-a,	kjer	poskrbi	vsak	zase,	ampak	
tudi	na	 ravni	poslovne	odgovornosti,	 torej	od-
govornosti	zavarovanja	opreme	in	nezgodnega	
zavarovanja.	 Zakonodaja,	 vemo,	 je	 tukaj	 zelo	
plitva,	 profesionalno	 potapljanje	 ni	 urejeno,	
vendar	se	k	sreči	tudi	to	počasi	rešuje.	
Vrniva se k začetom. Kakšna je ponavadi pot 
do profesionalnega ukvarjanja s podvodno 
arheologijo. Kakšna je bila na primer vaša 
pot?
Pomanjkljiva	 [smeh].	 Jaz	 sem	 se	 na	 dodi-
plomskem	nivoju	srečal	s	podvodno	arheologijo	
v	okviru	sodelovanja	s	Pomorskim	muzejem	pri	
raznih	 topografijah	 v	Slovenskem	morju,	saj	 v	
devetdeseith	letih	pri	nas	ni	bilo	organiziranega	
dodatnega	izobraževanja	o	postopkih	in	tehnikah	
podvodnega	raziskovanja	na	tem	področju.	Ven-
dar	glede	na	to,	da	sem	imel	potapljaško	kva-
lifikacijo,	smo	se	skupaj	z	nekaj	kolegi	odločili	
in	šli	na	prvi	del	tečaja,	ki	ga	je	na	Švedskem	
organizirala	 angleška	 nevladna	 organizacija	
Nautical	Archeological	Society.	To	je	nek	sistem	
izobraževanja,	ki	velja	na	zahodni	hemisferi	za	
eno	 optimalnih	 shem	 tako	 za	 izobraževanje	
profesionalnih	 podvodnih	 arheologov	 kot	 tudi	
za	tiste	prostovoljce	oz.	ljudi,	ki	jim	arheologija	
ni	primarni	 	poklic.	Nivo	 tega	 izobraževanja	 je	
odličen,	ker	je	vseskozi	praktičen,	jasno	pa	je,	
da	je	osnovna	izobrazba	na	področju	arheologije	
ključna	za	uspešno	vodenje	podvodnih	raziskav,	
ker	določenih	tipov	najdišč	ne	moreš	raziskovati	
niti	razumeti	brez	znanja	o	tem,	za	kaj	pravzaprav	
gre,	 kako	 so	 gradili	 s	 starimi	 ladjedelniškimi	
tehnologijami,	kakšni	procesi	so	vplivali	na	 to	
najdišče	po	izhodiščni	formaciji	itn.	Tukaj	potem	
podvodni	arheologi	nosimo	zastavo,	ampak	ne	
glede	na	to	rabimo	ljudi,	ki	znajo	delati	pod	vodo	
-	da	razumejo	navodila	in	uspešno	izvršijo	delo,	
za	kar	so	potem	tudi	ustrezno	nagrajeni.
Kaj pa v primeru, ko potapljač, ki nima po-
globljenega znanja iz arheologije, naleti na 
najdišče?
Občutki	večine	potapljačev	so	verjetno	vezani	

na	eno	srečno	doživetje	in	zdaj	je	od	njihove	izobrazbe,	vzgoje	
in	 tudi	 mentalitete	 odvisno,	 kako	 bodo	 postopali	 naprej.	 Mi	
verjamemo	in	si	želimo,	da	je	splošna	družbena	zavest	na	tisti	
ravni,	da	bi	tudi	posamezniki	odkritje	najverjetneje	radi	delili	z	
drugimi.	Tukaj	nastopi	 skupina	za	 	podvodno	arheologijo	oz.	
Center	 za	 podvodno	 arheologijo	 ZVKDS,	 ki	 se	 je	 pripravljen	
takoj	odzvati	na	kakršno	koli	obvestilo.	Zakon	o	varstvu	kultur-
ne	dediščine	namreč	pravi,	sicer	ne	želim	govoriti	o	zakonih,	
vendar	je	v	tem	primeru	pomembno,	da	ga	ljudje	poznajo,	da	
vsak,	ki	najde	nekaj,	za	kar	je	mogoče	upravičeno	domnevati,	
da	je	kulturna	dediščina,	mora	obvezno	o	tem	obvestiti	Zavod	
za	varstvo	kulturne	dediščine.	To	pomeni,	da	tega	ne	sme	pre-
mikati,	kar	je	seveda	velikokrat	težko,	v	vsakem	primeru	pa	je	
samo	obvestilo	o	najdbi	pričakovano,	celo	zakonsko	predpisano,	
in	vse,	kar	iz	tega	potem	izhaja,	je	vezano	na	to.	Jasno,	da	je	
najditelj	potem	vključen	v	raziskave	in	kot	tak	omenjen	na	vseh	
možnih	nivojih.	Tisti,	ki	jih	te	stvari	ne	zadovoljijo,	pričakujejo	tudi	
kakšne	finančne	stimulacije,	saj	je	to	edini	način,	da	določen	
del	ljudi	prepričaš,	da	se	te	stvari	sporočajo.	Jaz	ne	bom	no-
benemu	solil	pameti,	če	bo	hotel	nagrado	za	odkritje,	ki	jo	je	
odkril	po	naključju,	ampak	to	je	stvar	pravilnikov	in	postopka,	
ki	 mora	 biti	 transparenten,	 ker	 znotraj	 tega	 lahko	 prihaja	 do	
hudih	zapletov.	Do	zdaj	smo	bili	 vedno	povabljeni	 zraven	kar	
na	pobudo	potapljačev.	Poudariti	moram	primer	belokranjske-
ga	društva,	ki	 je	organiziralo	čistilno	akcijo	in	smo	direktno	iz	
akcije	dobili	sporočilo	o	najdbi	viteškega	meča,	se	takoj	odzvali,	
objavili	zadevo	in	zdaj	pričakujem,	da	bo	končana	konzervacija	
tega	krasnega	meča	in	bo	razstavljen	v	črnomaljski	zbirki	be-
lokranjskega	muzeja.	
Kako lahko potapljači pristopijo k sodelovanju z vami?
To	je	povezano	z	marsikaterim	razočaranjem,	ker	je	naše	delo	
precej	 omejeno	 in	 vezano	 na	 občasne	 kampanje.	 Včasih	 je	
tudi	do	pol	leta	zatišje,	potem	pa	se	kar	naenkrat	zvrsti	veliko	
stvari.	Iz	tega	razloga	načeloma	neradi	kar	koli	obljubljamo,	saj	
smo	najpogosteje	 vezani	 na	nenadne	 zadeve.	Dejstvo	 je,	da	
smo	zdaj	pristopili	k	izgradnji	našega	imenika,	tako	da	imamo	
zainteresirane	na	seznamu,	in	potem	povabimo	k	sodelovanju	
potapljače	iz	tiste	regije,	kjer	delamo,	kar	je	najbolj	logično	in	
tudi	ekonomično.
(Nadaljevanje	 pogovora	 sledi	 v	 prihodnji	 številki	 revije	
Potapljač.)
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Izvir	pod	visoko	in	strmo	steno	bruha	z	mogočnimi	
43	kubičnimi	metri	na	sekundo	in	to	povsem	čisto	
in	pitno	 vodo.	 Izvir	Bune	 je	 zanimiv	 za	 jamske	

potapljače,	geologe,	jamarje,	hidrologe,	speleologe,	
alpiniste,	 fotografe,	 turiste…Dolga	 leta	 je	edinstven	
izvir	v	Bosni	in	Hercegovini	predstavljal	skrivnost	za	
mnoge	znanstvenike.	Legenda	pravi,	da	se	je	menda	
sam	bog	užalostil	zaradi	kratkosti	toka	reke,	pa	ji	je	
zato	dal	neizmerno	lepoto…	
Nad	izvirom	reke	Bune	se	dviga	strma	kamnita	stena,	
visoka	okoli	200	metrov,	na	kateri	kraljuje	bogat	ptičji	
svet.	Beloglavi orli	 (Gyps	 fulvus)	so	bili	dolga	 leta	
simbol	izvira	Bune	in	Blagaja,	ki	je	bil	nekoč	središče	
hercegovskih	vladarjev.	Žal	so	negativne	človeške	
vrednote	»blagajske«	orle	odgnale	iz	strme	pečine.	
Vrsto,	kateri	grozi	 izumrtje,	danes	 lahko	opazujete	
samo	še	na	otoku	Cresu.	V	pečini,	kjer	so	včasih	živeli	
beloglavi	orli,	danes	žive	velike	populacije	golobov	in	
drugih	ptičjih	vrst.	Po	uradnih	podatkih	danes	gnezdi	
v	steni	in	njeni	okolici	okoli	170	vrst	ptic.	Flora	in	favna	
se	šele	danes	na	 izviru	nemoteno	 razvijata	 zaradi	
spoštovanja	prepovedi	ribolova,	lova	in	zaščite	rastlin.	
Med	ribami,	ki	žive	v	izviru,	je	najbolj	poznana	potočna	
»pastrmka«	(potočna	postrv).	
Reka	Buna,	ta	modrikasta,	ekološko	čista	in	hladna	
voda	že	na	samem	začetku	teče	kot	prava	reka.	Prava	
redkost	je,	da	nastane	reka	iz	enega	samega	izvira.	
Jama,	iz	katere	izvira	Buna,	meri	v	višino	2-3	metre,	v	
širino	pa	4-5	metrov;	ravno	dovolj	za	vstop	in	vožnjo	z	
gumenjakom	ali	tradicionalnim	lesenim	čolnom,	ki	ju	
za	nekaj	evrov	ponuja	športno	turistični	klub.	
Pečina,	 iz	katere	 izvira	 reka	Buna,	še	do	danes	ni	
do	konca	raziskana.	Ve	se,	da	je	jezero	globoko	92	
metrov	in	da	je	plitvejše	v	delih	oddaljenih	od	vhoda	v	
pečino.	Pečina	ima	dva	kanala-južni	in	severni	kanal.	
Konec	severnega	kanala	je	približno	200	metrov	od	
vhoda	v	pečino,	voda	v	njem	pa	je	globoka	med	72	
in	80	metri.	Južni	kanal	je	še	posebno	interesanten	
speleologom	in	jamskim	potapljačem.	Ti	so	v	zadnjem	
času	uspeli	prodreti	900	metrov	globoko	v	pečino.	
Pri	tem	so	morali	opraviti	potop	82	metrov	v	globino.	
Kakih	osemdeset	metrov	od	vhoda	v	pečino	je	bila	
odkrita	tudi	suha	jama.	To	je	nekakšna	skalna	galerija	
s	prekrasnimi	oblikami,	 ki	 jih	 je	 stoletja	 vrezovala	

mogočna	reka	Buna.	Nad	izvirom	so	v	visoki	strmi	skalni	steni	še	trije	
suhi	prostori	(jame),	pečine	brez	vode,	postavljene	ena	nad	drugo.	
Lepota	izvira	reke	Bune	je	danes	že	nekoliko	porušena	z	nekontrolirano	
gradnjo	gostinskih	objektov,	ki	so	sicer	zgrajeni	v	»kamnitem	stilu	z	
naravo«	in	nudijo	turistu	polne	okuse	tradicionalne	hrane.	Vsekakor	
se	 v	enem	od	gostinskih	objektov	splača	poskusiti	 tudi	 »šalico«	
tradicionalne	 turške	kave	 (z	 vodo	 in	sladkim),	ki	 vam	 jo	domačini	
pripravijo	in	postrežejo	na	njihov	tradicionalni	način.	
Turizma	na	izviru	Bune	se	verjetno	ne	da	ustaviti.	Napovedati	vojno	naravi	
pomeni	vnaprejšnji	poraz	ljudstvu.	Izvir	Bune	bo	preživel	le,	če	lokalni	
politiki,	moderni	biznis	 in	silikonska	modrost	ne	bodo	dobili	preveč	
prostora	v	tem	mogočnem,	občutljivem	in	neizmerno	lepem	okolju.

Misteriozna Tekija
Na	desni	strani	pečine,	 izpod	katere	 izvira	 reka	Bune,	se	nahaja	
Tekija	-	univerza	za	duhovni	razvoj	in	osebno	rast.	V	BIH	so	se	Tekije	
pojavljale	vzporedno	z	islamom	in	prihodom	otomanskega	carstva.	
Tekija	ob	izviru	reke	Bune	je	bila	zgrajena	konec	15.	stoletja	–	leta	
1470.	Služila	 je	kot	samostan	muslimanskim	menihom	dervišem.	
Beseda	derviš	(berač)	je	perzijskega	izvora.	Označuje	pa	pripadnika	
islamske	bratovščine,	ki	si	z	različnimi	metodami	prizadeva	doseči	
mistično	združenje	z	Bogom.	Verski	obred	dervišev	se	kaže	tudi	v	
obliki	vrtoglavega	plesa.	Oblečeni	v	bela	oblačila	z	visokimi	koničastimi	
klobuki,	plešejo	ob	spremljavi	glasbe.	
Skozi	stoletja	je	Tekija	ob	izviru	reke	Bune	doživela	veliko	obnov	in	
sprememb.	Danes	 je	odprta	obiskovalcem	 in	 javnosti	 skozi	celo	
leto.	Za	ogled	same	notranjosti	Tekije,	ki	je	bila	zgrajena	v	klasično	
baročnem	turškem	stilu,	je	potrebno	upoštevati	nekaj	pravil,	ki	veljajo	
za	obisk	vseh	muslimanskih	svetišč.	Obisk	privlačne	in	skrivnostne	
Tekije	je	posebno	doživetje	še	posebno	ljudem,	ki	jim	islam	ni	preveč	
poznan.	V	Tekiji	je	še	danes	možno	srečati	muslimanske	mislece,	ki	
v	njej	meditirajo	in	slavijo	svojega	boga.
V	 visoki	 in	osamljeni	Tekiji	 so	nekoč	proučevali	 klasična	dela	 in	
moderne	misli	tistega	časa.	Prostor	se	je	našel	tudi	za	meditacijo,	
izobraževanje,	molitev	 in	 vzgajanje	dervišev-pobožnih	 ljudi,	ki	 so	
strmeli	k	duhovni	popolnosti.	Tekija	je	bila	zgrajena	v	nadstropjih,	v	
njej	je	prostor	za	učenje,	molitev,	kopalnico,	kuhinjo	in	musafirhano-
sobo	za	goste.	
Ob	Tekiji	 je	postavljen	nadgrobni	spomenik	(turbe)	za	pomembne	
osebnosti.	V	njem	so	pokopani	posmrtni	ostanki	dolgoletnega	šejha	te	
Tekije	Ačik-paše,	ter	Sari-altuka.	Tekija	je	postala	znana	daleč	naokrog	
tudi	 po	 grobovih	Sari-Saltukovih	 in	
po	Muhammedu	Hindiji,	 ki	 je	
leta	 1848	 postal	 šejh	 te	
Tekije.
Po	narodnem	izročilu	
ima	tisti,	ki	pride	na	
izvir	Bune,	pravico	
do	izpolnitve	ene	
želje.	Potrebno	
je	popiti	dovolj	
vode	 v	 izviru,	
s i 	 v 	 t i s tem	
t r e n u t k u	
zaželeti	 željo	
in	želja	se	bo	
izpolnila.	

Izvir z največjo kapaciteto vode v Evropi
Izvir reke Bune

Ko obiskovalec prispe do izvira reke Bune, 
vstopi v tipično kraški ambient. Izvir Bune 
je oaza miru in naravne harmonije. Oko se 
najprej ustavi na visoki strmi steni, islamski 
Tekiji in malem jezeru izpred pečine. 
Spektakularen prizor, ki nikogar ne pusti 
ravnodušnega.

Marko	Osojnik						Foto:	Marko	Osojnik
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Prva pomoč za potapljače - 4.del
Šok
Šok	je	nevarno	dogajanje	v	človeškem	
telesu,	pri	katerem	popušča	krvni	ob-
tok	in	z	njim	vse	življenjske	funkcije.	
Brez	ustrezne	pomoči	je	šok	smrtno	
nevaren.	
Simptomi	in	znaki	šoka:
•	 hiter	in	šibak	pulz,
•	 hitro	in	plitvo	dihanje,
•	 pomodrelost	vidnih	sluznic,
•	 anksioznost,	
•	 bledica,
•	 prizadetega	potapljača	zebe,
•	 ponesrečenega	potapljača	oblije	

mrzel	pot,
•	 žeja,
•	 slabost	in	bruhanje.
Prva	pomoč	pri	šokiranem:
Do	prihoda	nujne	medicinske	pomoči	
naredimo	naslednje:
•	 zaustavimo	krvavitev;
•	 prizadetega	namestimo	v	pravilen	

položaj	 glede	 na	 vrsto	 in	 obseg	
poškodb.	Če	je	mogoče,	naj	priza-
deti	leži	na	hrbtu	s	privzdignjenimi	
nogami;	

•	 imobi l i z i ramo	 poškodovano	
okončino	 zaradi 	 zmanjšanja	
bolečine;

•	 prizadetega	pokrijemo	z	odejo,	ga	
pomirimo	in	spodbujamo,	vlijemo	
mu	občutek	varnosti;

•	 prizadetemu	ne	dajemo	hrane	 in	
tekočin.		

Pri	 šokiranem	 bolniku	 na	 terenu	
moramo	 takoj	 poklicati	 telefonsko	
številko	112.	

Dekompresijska bolezen in baro-
travmatska pljučna embolija
Dekompresijska	bolezen	nastopi	zara-
di	nastanka	oziroma	rasti	mehurčkov	
dušika	 v	 krvnem	 obtoku	 oziroma	
tkivih,	posledično	pride	do	poškodbe	
tkiv,	motene	prekrvavitve	in	sprožitve	
mehanizma	strjevanja	krvi.	
Simptomi	in	znaki	se	običajno	pojavijo	
15	minut	po	potopu	in	vse	do	24	ur	po	
potopu.	Včasih	se	lahko	simptomi	in	
znaki	pojavijo	že	med	samim	dvigom	
proti	površini	ali	pa	več	kot	24	ur	po	
potopu.
Barotravmatska	 pljučna	 embolija	

nastane	zaradi	prekomernega	širjenja	
pljučnih	 mešičkov,	 ki	 je	 posledica	
povišanega	pritiska	v	pljučih.	
Simptomi	in	znaki	se	običajno	pojavijo	
takoj	po	dvigu	na	površino	ali	celo	že	
med	dvigom	na	površino.
Glede	na	to,	da	so	znaki	in	simptomi	
dekompresijske	 bolezni	 in	 barotrav-
matske	pljučne	embolije	zelo	podobni	
in	je	prva	pomoč	pri	obeh	enaka,	se	
ne	 obremenjujmo	 z	 ugotavljanjem,	
za	 kaj	 natančno	gre	pri	 prizadetem.	
Pomembno	 je,	 da	 prizadetemu	 nu-
dimo	 ustrezno,	 hitro	 in	 učinkovito	
prvo	pomoč.
Simptomi	in	znaki:
•	 bolečina,	 	
•	 spremenjena	občutljivost	kože,
•	 srbečica,	 	
•	 težave	pri	hoji,
•	 omotičnost	in	vrtoglavica,	
•	 težave	z	dihanjem,	
•	 nenavadna	utrujenost,		 •	

otrplost,
•	 splošna	slabost,	 	
•	 motnje	vida,
•	 bruhanje,	 	
•	 motnje	govora,
•	 glavobol,	 	
•	 krči,
•	 težave	z	ravnotežjem,	
•	 nezmožnost	 zadrževanja	 vode	 in	

blata	ter
•	 trzanje	mišic,		
•	 vznemirjenost,	
•	 krvav	izpljunek.
Prva	pomoč:
•	 Opazujemo	 vitalne	 funkcije;	 če	

je	potrebno,	oživljamo	v	skladu	z	
algoritmom	 temeljnih	 postopkov	
oživljanja.

•	 P r i 	 p r i z a d e te m	 p o t a p l j a č u	
vzdržujemo	vitalne	funkcije.

•	 Prizadetega	damo	v	stabilen	bočni	
položaj	(če	je	pri	zavesti,	lahko	tudi	
na	hrbet).

•	 Prizadetemu	 potapljaču	 zago-
tovimo	 čim	 višjo	 koncentracijo	
kisika.

•	 Če	je	prizadeti	potapljač	pri	zavesti	
in	nima	težav	z	dihanjem,	mu	damo	
piti	vodo	(0,5–1	l).

•	 Obvestimo	 najbližjo	 ustrezno	

zdravstveno	 ustanovo	 (nujno	
medicinsko	pomoč,	barokomoro,	
DAN	Europe	Alarm	Center).

•	 Če	je	ponesrečeni	pri	zavesti,	med	
čakanjem	 na	 nujno	 medicinsko	
pomoč	 opravimo	 hitri	 nevrološki	
pregled.	Rezultate	pregleda	skrb-
no	zapišemo.	

Tlačne poškodbe ušesa, obnosnih 
votlin in obraza
Tlačna	 poškodba	 ali	 barotravma	 je	
poškodba	organov,	ki	nastane	zaradi	ra-
zlike	v	pritisku	med	s	plini	napolnjenimi	
sosednjimi	prostori.	
Simptomi	in	znaki:
•	 bolečina	pri	dvigu	in	spustu	v	glob-

ino,
•	 krvavitev	iz	ušes,	nosu,
•	 popokane	kapilare	na	beločnicah,
•	 podplutbe	kože	(pod	masko),
•	 občutek	»polnosti«	ušesa,
•	 zvonjenje	v	ušesu	in
•	 izguba	ali	poslabšanje	sluha.
Prva	pomoč:
•	 Izogibanje	 nadaljnjemu	 izpostavl-

janju	povišanemu	pritisku.
•	 Poiščemo	zdravniško	pomoč.

Utapljanje, utopitev
Utapljanje	 je	opredeljeno	kot	dušenje	
zaradi	 onemogočenega	 dihanja	 v	
tekočini.	 Utopitev	 pa	 pomeni	 smrt	 v	
tekočini	zaradi	zadušitve	ali	nenadnega	
srčnega	zastoja.	
Utapljanje	 poteka	 po	 določenem	 za-
poredju	dogodkov:
•	 onemoglost	 in	 podhladitev	 zaradi	

hladne	 vode	 in	 velike	porabe	en-
ergije	 ob	 poskusu	 obstanka	 na	
gladini;	

•	 dušenje,	požiranje	vode,	ko	je	glava	
pod	 vodo,	 sledi	 nezavest	 in	 vdor	
vode	 v	pljuča	 ter	 zastoj	 srca,	 ki	 v	
nekaj	minutah	vodi	v	nepopravljive	
poškodbe	in	smrt.

Simptomi	in	znaki:
•	 pomodrelost 	 kože	 in	 v idnih	

sluznic,
•	 kašljanje,
•	 penast	izpljunek,
•	 neodzivnost,
•	 težave	pri	dihanju,
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•	 plitvo	dihanje,
•	 srčni	zastoj,
•	 prenehanje	dihanja.
Prva	pomoč:
•	 Ponesrečenega	potapljača	rešimo	

iz	vode.
•	 Opazujemo	 vitalne	 funkcije;	 če	

je	potrebno,	 oživljamo	 v	 skladu	 z	
algoritmom	 temeljnih	 postopkov	
oživljanja.

•	 Pokličemo	 nujno	 medicinsko	
pomoč.

•	 Ponesrečenemu	 potapljaču	 za-
gotovimo	najvišjo	možno	koncen-
tracijo	kisika.

Pri	 oživljanju	 in	 reševanju	 utopljenca	
veljajo	naslednja	pravila:
•	 Prepričat i 	 se	 moramo,	 da	 z	

reševanjem	ne	bi	ogrozili	sebe	 in	
drugih.

•	 Prizadetega	 potapljača	 mora-
mo	 rešiti	 iz	 vode	 na	 najhitrejši	 in	
najvarnejši	način.

•	 Prizadetega	 potapljača	 primemo	
z	 ustreznim	 reševalnim	 oziroma	
transportnim	prijemom.

•	 Na	 površini	 poskrbimo	 za	 dobro	
plovnost	 tako	 nas	 samih	 kot	 tudi	
prizadetega	potapljača.

•	 Prizadetemu	potapljaču	na	površini	
sprostimo	 dihalno	 pot	 z	 nagibom	
glave	nazaj.

•	 Če	 prizadeti	 potapljač	 ne	 prične	
dihati	spontano,	začnemo	z	umet-
nim	dihanjem	že	v	vodi	med	trans-
portom	na	kopno.	Umetno	dihanje	
izvajamo	1	minuto	(10	vpihov).

•	 Če	 prizadeti	 potapljač	 še	 vedno	
ne	zadiha,	nadaljujemo	z	umetnim	
dihanjem	 med	 transportom	 do	
kopnega	(2	vpiha	na	15	sekund).

•	 Ko	 se	 s	 prizadetim	 potapljačem	
približamo	plitvi	vodi,	v	kateri	lahko	
stojimo,	izvajamo	1	minuto	umetno	
dihanje,	nato	potapljaču	slečemo	
potapljaško	opremo	in	ga	čim	prej	
transportiramo	na	kopno.		

•	 Ko	 smo	 utopljenca	 rešili	 na	 ko-
pno,	 ga	 moramo	 sleči	 do	 bokov.	
Potapljaču	odstranimo	potapljaško	
opremo	in	potapljaško	obleko.	Če	
opazimo	 ovire	 v	 zgornjih	 dihalih,	
jih	odstranimo	(iz	nosu,	ust,	žrela	
odstranimo	na	primer	blato,	pesek,	
alge,	zobno	protezo	itd.).	Na	tujke	v	
dihalih	moramo	pomisliti,	kadar	pri	
vpihavanju	čutimo	odpor	v	dihalnih	
poteh.

•	 Ne	 izgubljamo	 časa	 s	 poskusi	
odstranjevanja	vode	iz	dihal.	Voda	
iz	nosu,	ust,	žrela,	sapnika	in	večjih	
sapnic	bo	odtekla,	če	le	za	trenutek	
dvignemo	utopljenca	v	pasu	tako,	
da	glava	z	oprsjem	visi	navzdol.

•	 Utopljenca	položimo	na	hrbet	in	ta-
koj	začnimo	z	umetnim	dihanjem.

•	 Če	 utopljenec	 ne	 kaže	 znakov	
življenja	 -	 srce	 ne	 deluje	 več	 -	 je	
poleg	 umetnega	 dihanja	 potreb-
no	 začeti	 tudi	 z	 zunanjo	 masažo	
srca.

•	 Če	srce	ne	prične	ponovno	biti	in	
utopljenec	 ne	 začne	 sam	 dihati,	
ga	 je	 treba	oživljati	 z	umetnim	di-
hanjem	 in	 zunanjo	 masažo	 srca,	
dokler	ne	pride	nujna	medicinska	
pomoč.

•	 Utopljenca,	 ki	 je	 prišel	 k	 zavesti,	
pokrijemo	ali	zavijemo	v	odejo,	ker	
je	izgubil	mnogo	toplote.	Skrbno	ga	
opazujemo.

•	 Opazovanje	utopljenca	je	pomem-
bno	 tudi	 kasneje,	med	prevozom	
v	 bolnišnico!	 Nevarnost	 za	 uto-
pljenca	 namreč	 še	 ni	 minila,	 saj	
lahko	 dihanje	 nenadoma	 zopet	
preneha.

• Vsakdo, ki se je utapljal in pri 
tem vdihnil nekaj vode, sodi v 
bolnišnico, tudi če ga ni bilo 
potrebno oživljati. Možni so 
namreč hudi pljučni zapleti.

Dušikova omama
Če	dihamo	dušik	pod	povišanim	delnim	
pritiskom	 (dihanje	 zraka	 na	 globini),	
le-ta	 deluje	 na	 človeški	 organizem	
omamno	(narkotično).	
Simptomi	in	znaki:
•	 evforično	vedenje,
•	 nekritično	obnašanje,
•	 motnje	koncentracije,
•	 nezmožnost	reševanja	enostavnih	

matematičnih	računov,
•	 nekontrolirano	vedenje	in
•	 nezavest.

Prva	pomoč:
•	 Prizadetemu	potapljaču	obdržimo	

regulator	v	ustih.
•	 Prizadetega	potapljača	kontrolirano	

dvignemo	na	površino.
•	 Če	je	možno,	naj	prizadeti	potapljač	

začne	dihati	mešanico,	ki	vsebuje	
nižji	delež	dušika.

•	 Opazujemo	življenjske	funkcije.

Zastrupitev s kisikom
Če	 dihamo	 kisik	 pod	 povišanim	 pri-
tiskom,	 postane	 le-ta	 za	 človeški	
organizem	strupen	(toksičen).	
Simptomi	in	znaki:
•	 trzanje	obraznih	mišic,
•	 krči,
•	 siljenje	k	bruhanju,
•	 omotičnost,
•	 dezorientacija,
•	 motnje	vida,
•	 zvonjenje	v	ušesih,
•	 motnje	koncentracije	in
•	 nezavest
Prva	pomoč:
•	 Prizadetemu	potapljaču	pod	vodo	

obdržimo	regulator	v	ustih.
•	 Če	so	prisotni	krči,	počakamo,	da	

le-ti	minejo,	in	šele	nato	začnemo	
dvigati	potapljača	proti	površini,	da	
mu	ne	povzročimo	tlačne	poškodbe	
pljuč.

•	 Če	je	možno,	naj	prizadeti	potapljač	
začne	dihati	mešanico,	ki	vsebuje	
nižji	delež	kisika.

•	 Prizadetega	 potapljača	 dvignemo	
na	 površino	 s	 kontroliranim	 dvig-
om.

•	 Opazujemo	življenjske	funkcije.

Zastrupitev z ogljikovim monok-
sidom
Pri	potapljanju	z	avtonomno	potapljaško	
opremo	je	najpogostejši	vzrok	zastrupi-
tve	z	ogljikovim	monoksidom	prisotnost	
le-tega	v	potapljaški	jeklenki.	Ogljikov	
monoksid	izpodrine	kisik	iz	hemoglo-
bina	in	tako	kljub	zadostni	koncentraciji	
kisika	v	zraku	tkivo	ne	more	dobiti	do-
volj	kisika.	
Simptomi	in	znaki:
•	 glavobol,
•	 težave	z	dihanjem,
•	 slabost,
•	 razdražljivost,	apatija,
•	 bruhanje,
•	 ravnodušnost,
•	 zaspanost,
•	 omotičnost	in
•	 nezavest.
Prva	pomoč:
•	 Zastrupljenemu	 potapljaču	 damo	

dihati	čim	višjo	koncentracijo	kisi-
ka.

•	 Pokličemo	 nujno	 medicinsko	
pomoč.

Nadaljevanje	prihodnjič

I Z O B R A Ž E V A N J E  -  P R V A  P O M O Č  Z A  P O T A P L J A Č E
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Avtor	se	je	v	članku	skliceval	tudi	na	rezultate	ankete	na	spletni	
strani	Slovenske	potapljaške	zveze	www.spz.si,	pri	čemer	je	
poudaril	omejeno	reprezentativnost	zaradi	majhnega	vzorca	
anketirancev.	Z	željo	povečati	reprezentativnost	spletnih	anket	
na	naši	spletni	strani	in	s	tem	tudi	lažje	izpolniti	pričakovanja	
in	 želje	 članic	 in	 članov	 SPZ	 smo	 se	 odločili,	 da	 bomo	 v	
Potapljaču	najavljali	prihodnje	ankete.	
Takoj	po	izidu	revije	bo	objavljena	anketa	s	katero	želimo	dobiti	
podatke	o	tradicionalnem	novoletnem	koledarju	SPZ.	Vaše	
odgovore	pričakujemo	čim	prej,	da	jih	bomo	lahko	kar	največ	
upoštevali	že	pri	pripravi	aktualnega	koledarja.
V	mesecu	decembru	pa	napovedujemo	anketo	o	tem,	koliko	
krat	letno	se	potapljamo.
Vaše	 morebitne	 predloge	 ali	 komentarje,	 ki	 niso	 zajeti	 v	
ponujenih	 anketnih	 odgovorih	 nam	 lahko	 pošljete	 tudi	 po	
elektronski	pošti	spz@spz.si.

Anketa meseca novembra:
Kaj vam je na potapljaškem koledarju SPZ najbolj 
všeč?
a)	uporabnost	(potapljaški	dogodki,	okvirček	za	vpis)
b)	estetski	izgled	in	podvodne	fotografije
c)	informativnost	(naslovi	društev,	kontakti…)
d)	format	–	dimenzije
e)	nič	od	tega

Anketa meseca decembra:
Koliko potopov ste naredili letos?
a)	do	10
b)	10	do	20
c)	20	do	30
c)	30	do	40
d)	preko	40

ANKETA NA SPLETNI STRANI SPZ

KOMPENZATOR SEAC PRO2000 SWS (MODEL 2009)
Posebna ponudba za člane SPZ -	25% popusta
-	primeren	za	zahtevnejše	potapljače
-	velik	vzgon:	od	8.2	kg	(XS)	do	21.4	kg	(XXL)
-	batni	inflator	(večja	zanesljivost	in	natančnost	delovanja)
-.zunanji	material:	CORDURA	1000D
-	notranji	material:	NYLON	420D
-	3	x	izpustni	varnostni	ventil
-	veliko	D-ringov	za	pritrditev	dodatne	opreme
-	žepi	za	uteži	s	sistemom	za	hitro	odpenjanje
-	hrbtni	žepi	za	uteži	(boljša	lega	v	vodi)
-	pritrditev	naramnic	direktno	na	hrbtno	ploščo
-	dobava	po	naročilu,	stroški	pošiljanja	so	v	skladu	s	Pogoji	poslovanja			
-	določene	številke/barve	trenutno	na	zalogi
Cena	z	DDV:	469,00	EUR		

2010

Letošnji	tradicionalni	potapljaški	koledar	Slovenske	potapljaške	
zveze	se	bo	odlikoval	po	vrhunskih podvodnih fotografijah	
tragično	 preminulega	 podvodnega	 fotografa	 DEJANA 
ŠARMANA.	Tudi	letos	je	oblikovan	tako,	da	ima	zelo	uporaben	
koledarski	del	s	seznamom	potapljaških	prireditev,	ki	potekajo	
pod	okriljem	SPZ.
Vsi	člani	SPZ	s	polno	članarino	koledarje	prejmete	brezplačno,	
niso	 pa	 vključeni	 v	 tki.	 B	 znižano	 članarino	 za	 potapljače	
začetnike.	 Vse	 člane	 z znižano B članarino,	 kakor	 tudi	
društva	 vabimo,	 da	 dodatne	 izvode	 koledarjev	 do 20. 
novembra	naročite	na	naslov	spz@spz.si.	
Cena	koledarja	je	5€,	pri	naročilu	vsaj 50 koledarjev	vam	
odobrimo	10% količinskega popusta.

.

351,75 € 
ZA ČLANE SPZ

Zveza povezuje-pridružite se nam
KOLEDAR SPZ
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Lep	 sončni	 sobotni	 dopoldan	
16.	 oktobra	 je	 v	 Fieso	 privabil	
75	 udeležencev	 iz	 Slovenije	

(pomorska	 policija,	 specialna	 poli-
cija,	 gasilska	 brigada	 Koper,	 civilna	
zaščita	 in	 pripadniki	 treh	 reševalnih	
postaj	PRS)	 in	 Italije	 (policija,	 gasilci	
in	karabinjerji).
Prisotnim	 so	 dobrodošlico	 zaželeli	
Božidar Štemberger,	 direktor	 poli-
cijske	 uprave	 Koper,	 Zlatko Dolič,	
komandir	 policijske	 postaje	 Koper,	
in	predsednik	Slovenske	potapljaške	
zveze,	dr. Mitja Slavinec,	ki	 je	pou-
daril	pomen	dobrega	sodelovanja	med	
poklicnimi	 in	 prostovoljnimi	 enotami,	
saj	 se	 na	 ta	 način	 lepo	 dopolnjujejo	
dobra	 opremljenost	 in	 psihofizična	

pripravljenost	poklicnih	potapljačev	ter	
izkušnje	 in	 številčnost	 prostovoljcev.	
Čestital	je	organizatorjem	z	Matjažem 
Čehom	na	čelu	za	pobudo	 in	dobro	
organizacijo	ter	se	zahvalil	vodstvu	po-
licije	za	podporo.	Kolegom	iz	Italije	je	
izrečene	misli	prevedel	podpredsednik	
SPZ,	Boris Vuga.
Srečanje	 je	ob	druženju	 in	 izmenjavi	
izkušenj	po	prijavi	 in	okrepčilu	 imelo	
tudi	izobraževalni	del,	med	katerim	je	
Nedjan Kastelic	 predstavil	 osnove	
tehničnega	in	trimix	potapljanja.	
Tudi	potop	v	zalivu	Fiese	 je	bil	nekaj	
posebnega,	 saj	 je	 bil	 ob	 tehnični	
podpori	 specialne	 enote	 policije	 in	
snemalca	Milana Tomažina Tysona	
preko	 videokonferenčne	 projekcije	
tudi	neposredno	predvajan	gledalcem	
na	obali.
Potopu	 je	 sledila	 podelitev	 nagrad	
in	 priložnostnih	 spominskih	 daril	 ter	
druženje	ob	odlični	morski	hrani.
Organizatorji	si	zaslužijo	vse	pohvale	za	
odlično	organizirano	prireditev,	še	po-
sebej	pa	za	izviren	poziv	k	sodelovanju	
in	izmenjavi	izkušenj.	Tovrstna	sodelo-
vanja	povezujejo	ne	glede	na	državne	
meje	in	formalni	status	potapljačev,	ki	
smo	 se	 pripravljeni	 podati	 pod	 vodo	
tudi	 pomagat,	 predvsem	 tistim,	 ki	 to	
pomoč	takrat	najbolj	potrebujejo.

Sodelovanje poklicnih in 
prostovoljnih potapljačev

Policijska	 uprava	 Koper,	 Postaja	
pomorske	 policije	 Koper	 je	 letos	
že	drugič	zapored	ob	zaključku	leta	
organizirala	potop,	ki	se	je	ponovno	
izkazal	kot	odlična	priložnost	za	spoz-
navanje	lepot	slovenskega	podmor-
skega	sveta,	za	izmenjavo	izkušenj	in	
druženje	potapljačev	poklicnih	enot	
Severnega	Jadrana,	ki	so	se	jim	letos	
pridružili	tudi	prostovoljci	Podvodne	
reševalne	službe	Slovenije.

dr.	Mitja	Slavinec							Foto:	Boris	Vuga
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V	septembru	smo	na	poligonu	Španik	centra	 v	
Murski	Soboti	testirali	nove	drogove	belgijskega	
proizvajalca	ZIPpole.	Izvedli	smo	poskusne	trke	

vozil	 v	 klasične	 drogove	 za	 ulično	 razsvetljavo	 in	 v	
nove,	inovativne	drogove.	Poskusne	trke	smo	izvedli	
z	enakimi	avtomobili	znamke	Renault	Clio,	starejšega	
letnika,	da	so	 rezultati	 primerljivi.	 Te	avtomobile	 še	
pogosto	 srečujemo	 na	 naših	 cestah,	 vozijo	 pa	 jih	
predvsem	 mladi,	 manj	 izkušeni	 vozniki,	 ki	 so	 tako	
tudi	najbolj	izpostavljeni	vsem	pastem	in	nevarnostim	
na	cesti.
Testi	 so	 bili	 izvedeni	 pri	 hitrosti	 ca.	 50	 km/h	 in	 so	
pokazali,	da	so	klasični	drogovi	pri	naletu	vozila	zelo	
togi	in	zaradi	tega	pride	do	velikih	poškodb	vozila	in	
s	 tem	 tudi	do	hujših	poškodb	potnikov	v	vozilu.	Pri	
trčenju	vozila	v	oviro	je	predvsem	pomembno,	da	trk	
traja	dalj	časa	in	da	ne	pride	do	trenutne	spremembe	
hitrosti	ob	trčenju,	saj	je	ravno	to	usodno	za	potnike	
v	 vozilu.	 Če	 se	 ob	 trku	 deformira	 tudi	 drog	 ulične	
razsvetljave,	 se	 vozilo	 posledično	 manj	 deformira	
in	 deformirani	 deli	 vozila	 ne	 prodrejo	 v	 notranjost	
potniškega	 prostora	 ter	 ne	 poškodujejo	 potnikov	
v	 vozilu.	 Novi,	 inovativni	 drogovi	 so	 konstruirani	
tako,	da	 imajo	veliko	nosilnost	v	navpični	smeri,	pri	
morebitnem	naletu	vozila	pa	se	v	horizontalni	smeri	
zelo	deformirajo.	Zaradi	tega	se	vozilo	bistveno	manj	
poškoduje	in	tudi	potniki	v	vozilu	niso	izpostavljeni	tako	
hudim	poškodbam	kot	pri	klasičnih	drogovih.	
Tako	je	bil	pri	poskusnem	trku	v	klasični	drog	čas	trka	
0,50	s	in	največji	pojemek	po	vzdolžni	osi	vozila	-138.	
Deformacija	vozila	je	znašala	0,37	m.
Pri	 poskusnem	 trku	 P3	 v	 drog	 Zippole	 se	 je	 čas	
trka	podaljšal	na	0,73	s,	zaradi	česar	se	je	največji	
pojemek	 po	 vzdolžni	 osi	 vozila	 zmanjšal	 za	 skoraj	
trikrat,	in	sicer	na		-47.	Manjša	je	bila	tudi	deformacija	
vozila,	ki	je	znašala	le	0,16	m.
Da	se	bo	prometna	varnost	izboljšala,	se	mora	najprej	
izboljšati	miselnost	tistih,	ki	gradijo	in	vzdržujejo	ceste.	
V	preteklosti	se	je	razmišljalo	takole:	»Divjal	je,	prav	
mu	 je,	da	se	 je	ubil«.	Danes	 razmišljamo	drugače:	
»Naredil	 je	 napako	 in	 je	 preživel,	 to	 ga	 je	 gotovo	
izučilo,	da	bo	v	prihodnje	ravnal	bolj	odgovorno«.
Veseli	nas,	da	bodo	rezultati	poskusnih	trkov	v	bodoče	
prispevali	 k	 izboljšanju	 varnosti	 na	 naših	 cestah	 s	
tem,	 da	 se	 bodo	 uporabljali	 novi	 drogovi	 za	 ulično	
razsvetljavo	in	cestno	signalizacijo,	ki	bodo	v	primeru	
nesreč	vsaj	ublažili	najhujše	posledice.

Potapljači na cestni preizkušnji
Ker	 je	bilo	na	naših	cestah	 že	 veliko	 ljudi	 huje	
poškodovanih	in	je	tudi	ugasnilo	že	veliko	življenj	
zaradi	 drogov	 ulične	 razsvetljave	 in	 prometne	
signalizacije,	 se	 z	 večjo	 varnostjo	 udeležencev	
v	 cestnem	 prometu	 ukvarjajo	 tudi	 proizvajalci	
drogov.	

Jože	Škrilec							Foto:	Jože	Škrilec

T R K I  -  A V T O M O B I L I Z E M
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Gole	polže	in	njihove	sorodnike,	
ki	jih	uvrščamo	v	skupino	polžev	
zaškrgarjev,	razmeroma	dobro	

poznamo,	saj	so	zaradi	svojih	živopisanih	
barv	 priljubljen	 objekt	 za	 podvodne	
fotografe.	Med	njimi	 je	 tudi	 tujerodna	
vrsta	Bursatella leachi,	ki	je	bila	v	Sre-
dozemskem	morju	prvič	ugotovljena	leta	
1940	ob	Levantu,	v	Jadranskem	morju	
pa	 že	 v	osemdesetih	 letih	prejšnjega	
stoletja.	Gre	za	velikega,	tudi	več	kot	10	
cm	dolgega	golega	polža,	ki	na	prvi	po-
gled	spominja	na	morske	zajčke.	Lahko	
je	zelo	različnih	barv,	običajno	pa	olivno	
zelene	ali	rjavkaste	barve.	Hrani	se	tako,	
da	se	pase	na	morskih	algah.	
O	njem	smo	že	pisali	v	Potapljaču,	toda	
ker	gre	za	 tujerodno	vrsto,	bo	morda	
pričujoči	 zapis	spodbudil	 koga	 izmed	
potapljačev,	da	nam	obelodani	 svoje	
izkušnje	s	 to	 vrsto.	Še	danes	namreč	
ne	vemo,	kakšne	posledice	povzroča	
tujerodni	polž	v	okolju.	
Od	druge	polovice	septembra	pa	vse	
do	srede	oktobra	2009	se	je	vrsta	Bur-
satella	leachi	v	velikem	številu	pojavljala	
v	 izlivnem	delu	Jernejevega	kanala	pri	
Seči.	Na	manjšem	prostoru	 (nekaj	10	
m2)	je	bilo	naštetih	več	kot	40	primerkov,	
ki	so	se	pojavljali	 v	plitvini	na	komajda	
nekaj	10	cm	globine.	V	našem	morju	je	
danes	znanih	veliko	zapisov	o	pojavljanju	
te	vrste,	zato	ji	lahko	že	pripišemo	status	
uveljavljene	 tujerodne	 vrste.	Zapisi	 o	
pojavljanju	 so	 znani	 iz	 različnih	 letnih	
časov.	 Vendar	 je	 tovrstno	 množično	
pojavljanje	doslej	 znano	 le	še	v	enem	
primeru.	Ta	se	je	zgodil	oktobra	2007,	ko	
je	bilo	v	izlivnem	delu	solinskega	kanala	
v	Strunjanu	preštetih	približno	50	prime-
rkov	na	kvadratni	meter!	Oba	primera	
množičnega	pojavljanja	povezujejo	 tri	
dejstva:	v	obeh	primerih	se	je	množično	
pojavljanje	 zgodilo	 ob	 koncu	 poletja	
(september-oktober),	 v	manj	 kot	1	m	

globine	in	v	nadvse	podobnemu	življenjskemu	okolju.	Tudi	sicer	se	največ	zapisov	
nanaša	na	življenjska	okolja,	kot	so	izlivni	predeli	solinskih	kanalov	in	bližnji	morski	
travniki	ter	mandrači	(notranji	pristani).	V	drugih	predelih	sveta	so	še	posebej	znana	
združevanja	te	vrste	v	lagunah.	
Zakaj	se	morski	polži	združujejo	v	velike	skupine?	Je	to	morda	posledica	priprave	
na	razmnoževanje	ali	pa	gre	za	prehranjevalne	namene?	Združevanja	teh	polžev	so	
znana	tudi	iz	drugih	držav,	kot	so	Nova	Zelandija,	Trinidad	in	Tunizija.	Ali	pa	gre	morda	
za	množičen	pogin?	Take	pogine	so	npr.	zabeležili	ob	obalah	Floride.	
Že	zaradi	vsega	navedenega	je	smiselno,	da	vsakdo,	ki	ima	kakršenkoli	podatek	
o	 tej	 vrsti	 v	slovenskem	ali	 italijanskem	delu	Tržaškega	zaliva,	svoje	podatke	 in	
fotografije	posreduje	uredništvu	Potapljača.	Tako	bomo	morda	s	skupnimi	močmi	
uspeli	razvozlati	fenomen	množičnega	pojavljanje	te	vrste	v	našem	morju.	Ker	gre	
za	tujerodno	vrsto,	je	to	še	toliko	bolj	pomembno.

Še o tujerodnem polžu v slovenskih vodah
Danes	vemo,	da	je	bilo	v	slovenskem	
morju	ugotovljenih	vsaj	66	vrst	polžev	
zaškrgarjev,	kar	je	za	to	majhno	lužo	
Mediterana	gotovo	veliko,	še	pose-
bej,	 če	 vemo,	 da	 jih	 je	 bilo	 doslej	
v	 celotnem	 Sredozemskem	 morju	
najdenih	približno	400	vrst.	

dr.	Lovrenc	Lipej							Foto:	Borut	Mavrič
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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.

Sepiola spp.
sipica
hr. bobić; it. seppiola, zotolina
Glavonožci deseterolovkarji 
(Cephalopoda, Sepiida, Sepiolidae)

Opis: V rod Sepiola, soroden rod Sepietta in rodova 
Rossia in Neorossia uvrščamo okrog 12 vrst majhnih 
sipic, ki večinoma ne presegajo 8 cm dolžine. Za vse 
vrste sipic je značilno široko in kratko telo, ki je zadaj 
zaobljeno. Značilni sta ovalni plavutki. Glava je maj-
hna in je pri nekaterih vrstah povezana s plaščem s 
posebno hrbtno opno, med oči pa sega različno dolg 
rostrum. Okrog ust je razporejenih osem lovk s pri-
seski ter dve lovilni, iztegljivi lovki, število in razme-
stitev priseskov se razlikuje od vrste do vrste. Barva 
sipic je spremenljiva, večinoma odvisna od prilagaja-
nja trenutni okolici, ki obdaja posamezen osebek.

Območje naselitve: Najraje se zadržuje na peščenem 
ali sedimentnem dnu ter med livadami morske trave 
v zmerni globini. Podnevi je večinoma zakopana v pe-
sek, ponoči gre na lov.

Sorodne vrste: Najpogostejše vrste sipic so: Sepiola 
rondeleti in S. affinis ter Sepietta petersi in S. owenia-
na. Med sabo se razlikujejo predvsem po obliki in šte-
vilu priseskov na lovilnih lovkah. Nekoliko večja vrsta 
majhnih sipic, ki spada v samostojen rod, je caroli-
jeva rdeča sipica (Neorossia caroli), ki jo lahko vidimo 
ponoči. Je vinsko rdeče barve in zraste okrog 5 cm. 
Vse vrste majhnih sipic se hranijo s kozicami, z roje-
čimi kozicami  in mnogoščetinci. 

  
3–50 m

Mehkužci 279
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Kratek	opis	nezgode	oz.	vzroka,	da	je	prišlo	do	nezgode:

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

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

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

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

POROČILO O POTAPLJAŠKI NEZGODI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O G L A S I  /  S P Z

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR

Pokrovitelj komisije za rekreacijo
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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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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

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

Uporabno poslovno / novoletno darilo.

Flis odeja 300g/m2 
130 x 160cm ali 
150 x 200cm.
V barvah in z barvo
obrobe kot na sliki.

Pri količini nad 299 kos jih 
izdelamo v vaši barvi pantone.

Odeje lahko vezemo ali do-
tiskamo.

Možna je dobava v priimernih 
vrečah.

Kamenarič d.o.o.
tomaz@kamenaric.si
041 336 547

O G L A S I  /  S P Z

Cena za člane SPZ
499 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.

REEF 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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