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U V O D N I K 

Drage kolegice, spoštovani kolegi! 

Število	100	pogosto	
predstavlja	magično	
mejo.	Pred	časom	je	
obstajal	 neformalni	
Klub	100,	v	katerem	
so	bili	potapljači,	ki	
so	se	potopili	globlje	
od	100	m.	Žal	ni	šlo	
za	potope	z	ustrezno	
opremo	in	dihalnimi	
mešanicami.	 To	 je	
bil	klub,	ki	je	zaradi	
tragičnih	 nesreč,	
povezanih	 s	 tako	
grobim	 kršenjem	

pravil	varnega	potapljanja,	 imel	čedalje	manj	članov.	
Na	srečo	in	predvsem	po	zaslugi	mnogih	promotorjev	
varnega	potapljanja	so	take	avanture	na	meji	samomora	
opustili.	V	nekaterih	okoljih	so	Klub	100	iz	nevarnega	
lova	 na	 globine	 spremenili	 v	 pridobivanje	 čim	 več	
izkušenj	in	so	članstvo	v	elitnem	klubu	namenili	tistim,	
ki	so	opravili	vsaj	100	potov.	Po	takem	številu	potopov	
imajo	potapljači	nedvomno	že	 toliko	 izkušenj,	da	so	
lahko	drugim	za	vzor.
Pred	kratkim	pa	je	Slovenija	dobila	še	en	Klub	100,	
posebne	 vrste	 in	 prestiža.	 Jure	 Daič	 se	 je	 kot	 prvi	
Slovenec	 v	 apnei	 potopil	 globlje	 od	 100	 m.	 Gre	 za	
izjemen	 športni	 dosežek,	 ki	 je	 plod	 sistematičnega	
in	strokovnega	treninga	ter	mnogih	odrekanj.	Rekord	
je	 dosegel	 na	 svetovnem	 prvenstvu,	 v	 kontroliranih	
razmerah,	kjer	je	bilo	za	varnost	poskrbljeno.	Naj	po	
vzoru	zaenkrat	edinega	člana	tega	našega	novega	Kluba	
100	sledijo	še	mnogi	drugi	 -	ustrezno	usposobljeni,	
telesno	 in	 psihično	 pripravljeni	 ter	 ob	 upoštevanju	
vseh	veljavnih	varnostnih	mer.	Pa	naj	gre	za	100	m	pri	
tehničnem	 potapljanju	 s	 plinskimi	 mešanicami,	 100	
potopov,	100	m	v	prostem	potapljanju	ali	še	kakšno	
drugo	stotico.
Juretu	 za	 izjemen	 rezultat	 iskreno	 čestitamo.	 Samo	
eden	je	lahko	prvi.

dr.	Mitja	Slavinec	
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Š P O R T  -  G L O B I N S K O  S P

Za	 Jureta Daića, 	 edinega	
predstavnika	 Slovenije,	 se	 je	
končalo	 izjemno	 uspešno.	 Z	

Bahamov	 se	 je	 vrnil	 s	 štirimi	 novimi	
državnimi	 rekordi	 ter	 dosegel	 8.	 in	
9.	 mesto	 na	 Svetovnem	 prvenstvu,	
s	čimer	je	ne	le	dosegel,	ampak	tudi	
presegel	zastavljene	cilje.

Na	 Bahame	 sva	 odletela	 en	 teden	
pred	pričetkom	svetovnega	prvenstva.	
Tako	je	imel	Jure	pred	tekmo	še	dovolj	
časa	za	premostitev	časovne	razlike	
ter	adaptacijo	na	globine	in	globinske	
treninge.	V	tem	času	je	prispela	večina	
tekmovalcev,	kar	nekaj	pa	jih	je	tukaj	
treniralo	že	dva	ali	tri	tedne.	Prizorišče	
tekmovanja	 je	 bila	 najglobja	 modra	
luknja	 na	 svetu,	 Dean’s	 Blue	 Hole,	
ki	sega	203	m	globoko.	Fascinantno	
je,	 da	 se	 nahaja	 le	 par	 metrov	 od	
obale,	 in	 ko	 zaplavaš	 čeznjo,	 si	 je	
kar	 težko	 predstavljati,	 da	 je	 pod	
teboj	takšna	globina.	V	premeru	meri	
okoli	 30	 m	 in	 tako	 tvori	 nekakšen	
naraven	navpični	tunel,	v	katerem	so	
idealni	 pogoji	 za	 potapljanje,	 saj	 ni	

morskega	toka	in	valov,	temperatura	
pa	je	konstantna	tudi	na	globini.	Edina	
težava	 je	 bila	 slaba	 vidljivost,	 tako	
da	so	se	potapljači	na	70	m	znašli	v	
popolni	temi.	
V	sklopu	spremljevalnega	programa	je	
še	pred	uradnim	pričetkom	prvenstva	
potekalo	 tekmovanje,	 na	 katerem	
so	 lahko	 nastopili	 le	 tekmovalci,	
ki	 so	 postavljali	 državne	 rekorde.	
Tekmovanja	se	 je	udeležil	 tudi	Jure,	
ki	 je	 nastopil	 v	 disciplini	 FIM	 (prosti	
potop),	 kjer	 se	 tekmovalec	 potopi	
na	 maksimalno	 globino	 z	 vlečenjem	
ob	vrvi.	Z	uspešnim	potopom	na	85	
m	 globine	 je	 prejšnji	 državni	 rekord	
Mateja	 Mihajlovskega	 poglobil	 za	
10	m.	Tako	si	je	Jure	ponovno	prilastil	
državne	 rekorde	 v	 vseh	 globinskih	
disciplinah.
Svetovno	 prvenstvo	 se	 je	 pričelo	 s	
slavnostno	otvoritvijo	in	ob	zvoku	fanfar	
se	 je	 predstavilo	 53	 tekmovalcev	 iz	
17	držav.	Z	Juretom	sva	 razočarana	
ugotovila,	 da	 so	 nas	 zamenjali	 s	
Slovaki,	saj	so	nama	v	 roke	potisnili	
njihovo	 zastavo.	 (Sta	 pa	 bili	 zato	
na	 prejšnjem	 prvenstvu	 v	 Egiptu	
izobešeni	 dve	 slovenski	 zastavi,	
slovaške	 pa	 ni	 bilo.)	 Prišli	 so	 vsi	
domačini,	ki	na	otoku	kaj	pomenijo,	in	
vsak	je	imel	krajši	govor,	nekateri	prav	
zabavne.	Sledila	je	pogostitev,	ki	jo	je	
pripravila	ena	od	lokalnih	restavracij.	
Hrana	 je	bila	odlična!	Postregli	so	z	
raznimi	domačimi	specialitetami,	kot	
npr.	 solata	 iz	 jastoga,	 ocvrti	 morski	
polži	 -	 Conch,	 domač	 kruh,	 sveže	
tropsko	 sadje,	 kokosovo	 mleko,	
papajin	sok,	…
Te k m o v a n j e 	 s e 	 j e 	 z a č e l o 	 s	
kvalifikacijami	 v	 konstantni	 obtežitvi	
brez	plavuti	-	CNF,	ki	velja	za	tehnično	
in	 fizično	 najzahtevnejšo	 disciplino.	
Prvi	 dan	 so	 nastopile	 ženske	 in	
poskrbele	za	pravo	dramo,	saj	 jih	 je	
bila	 skoraj	 polovica	 diskvalificiranih	
zaradi	»black	outa«	ali	drugih	napak.	
Status	glavne	favoritinje	je	opravičila	
Rusinja	 Natalia Molchanova,	 ki	
je	 suvereno	 opravila	 svoj	 potop	 in	
zaključila	 kvalifikacije	 na	 1.	 mestu.	
Naslednji	dan	so	sledile	kvalifikacije	
moških	v	CNF.	Vse	je	potekalo	gladko	
in	večina	tekmovalcev	je	opravila	svoje	
potope	brez	napak.	Za	vznemirjenje	
je	 poskrbel	 le	 najboljši	 globinski	
potapljač	zadnjih	let	Avstrijec	Herbert 

Med	 25.11.	 in	 5.12.	 2009	 je	 v	
Dean’s	 Blue	 Hole	 na	 Long	 Islandu	
na	 Bahamih	 potekalo	 Individualno	
globinsko	 svetovno	 prvenstvo	 v	
potapljanju	 na	 vdih	 pod	 okriljem	
zveze	AIDA.

Tanja	Daić							Foto:	Tanja	Daić
Chris	Marshall

GLOBINSKO SP 
NA BAHAMIH
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Nitsch,	 ki	 na	 površje	 ni	 prinesel	
ploščice	in	pričela	so	se	ugibanja,	ali	
se	 je	sploh	uvrstil	 v	 finale.	Jure	 je	s	
potopom	na	67	m	dosegel	odlično	8.	
mesto	in	za	las	zgrešil	finale.	Postavil	
je	 tudi	 nov	 državni	 rekord	 in	 tako	
svojega	prejšnjega	poglobil	za	9	m.
Po	dnevu	počitka	so	sledile	kvalifikacije	
v	 kraljevski	 disciplini	 potapljanja,	
konstantni	obtežitvi	s	plavutmi	-	CWT,	
najprej	 za	 ženske,	 naslednji	 dan	 pa	
še	 za	 moške.	 Večina	 tekmovalk	 je	
svoje	 nastope	 uspešno	 opravila.	
Večjih	 presenečenj	 ni	 bilo	 in	 tako	
sta	 glavni	 favoritki	 za	 zmago	 ostali	
Rusinja	 Natalia	 Molchanova	 (85	 m)	
in	 Angležinja	 Sarah Campbell	 (70	
m).	Podobno	je	bilo	naslednji	dan,	ko	
so	se	med	seboj	pomerili	moški.	Po	
pričakovanjih	se	je	najgloblje	potopil	
Avstrijec	 Herbert	 Nitsch,	 ki	 se	 je	 z	
doseženimi	105	m	globine	uvrstil	pred	
Venezuelca	Carlosa Coste (104	m).	
Jure	 je	 uspešno	 in	 z	 veliko	 rezerve	
zaključil	 svoj	 potop	 na	 90	 m.	 Svoj	
državni	 rekord	 je	 s	 tem	 dosežkom	
poglobil	za	10	m	in	osvojil	zelo	dobro	
9.	mesto.
Nato	 je	 sledil	 en	 dan	 počitka	 pred	
finalnimi	 nastopi.	 V	 tem	 času	 je	 v	

sklopu	 spremljevalnega	 programa	
ponovno	 potekalo	 tekmovanje	 za	
postavljanje	 državnih	 rekordov.	 Po	
tekmovanju	je	Jure	izkoristil	prisotnost	
sodnikov	 zveze	 AIDA	 in	 si	 uresničil	
dolgoletno	željo	ter	se	v	netekmovalni	
disciplini	brez	omejitev	-	NLT	potopil 
preko 100 m globine.	 Natančneje	
na	 101	 m!	 Tako	 je	 Jure	 postal	 prvi	
Slovenec,	 ki	 je	 na	 dah	 presegel	
magično	mejo	100	m.
S	tem	potopom	je	Jure	zaključil	svoje	
nastope.	Za	6	najboljših	tekmovalk	in	
tekmovalcev	v	posamezni	disciplini	pa	
so	se	začeli	težko	pričakovani	finalni	
nastopi	 in	 boj	 za	 nazive	 svetovnih	
prvakov.	Najprej	je	bil	na	vrsti	finale	v	
konstantni	obtežitvi	brez	plavuti,	kjer	
sta	Novozelandec	William Trubridge	
in	Avstrijec	Herbert	Nitsch	napovedala	
svetovni	 rekord.	 Trubridge	 je	 brez	
težav	 opravil	 potop	 na	 90	 m	 in	 se	
veselil	 naslova	 svetovnega	 prvaka	 v	
CNF.	Nitsch	pa	po	povratku	iz	89	m	ni	
pravilno	opravil	protokola	na	površini	
in	 je	 bil	 diskvalif iciran.	 V	 ženski	
konkurenci	je	svetovni	rekord	najavila	
in	potop	tudi	uspešno	opravila	Rusinja	
Natalia	 Molchanova.	 S	 potopom	 na	
62	m	je	osvojila	prvo	mesto.

Po	 dnevu	 počitka	 so	 sledi l i 	 še	
finalni	nastopi	v	meni	najzanimivejši	
disciplini,	 konstantni	 obtežitvi	 s	
plavutmi.	Razočarana	sem	ugotovila,	
da	 noben	 izmed	 tekmovalcev	 ni	
najavil	 svetovnega	 rekorda.	 Med	
moškimi	 je	 pričakovano	 ubranil	
naziv	 svetovnega	 prvaka	 Herbert	
Nitsch,	 ki	 se	 je	 potopil	 na	 114	 m.	
Drugo	mesto	je	s	111	m	osvojil	Rus	
Alexey Molchanov, 	 na	 tret jem	
mestu	pa	sta	mu	s	potopom	na	110	
m	tesno	sledila	William	Trubridge	in	
Venezuelec	 Carlos	 Coste.	 Tudi	 pri	
ženskah	ni	bilo	večjih	presenečenj.	
Naslov	svetovne	prvakinje	je	odnesla	
Natalia	Molchanova	s	potopom	na	97	
m.	 Sarah	 Campbell	 pa	 je	 previdno	
napovedala	 in	 opravila	 92	 m	 ter	
osvojila	drugo	mesto.
Še	 isti	 večer	 je	 organizator	 pripravil	
zaključno	 slovesnost	 in	 podelitev	
medalj.	 Slovesnost	 se	 je	 odvijala	
v	 simpatični	 restavraciji	 ob	 morju,	
kjer	 so	 nam	 pripravili	 tudi	 okusno	
pogostitev.	 Zabava	 se	 je	 zavlekla	
pozno	 v	 noč	 in	 veliko	 nas	 je	 nato	
zjutraj	 odšlo	 direktno	 na	 letalo	 proti	
domu.

Jure in Tanja Daić
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Uroš	Ilič						Foto:	Uroš	Ilič

Dekompresijska bolezen

Na	osnovnih	potapljaških	tečajih	
naj	bi	že	 izvedeli,	da	se	med	
potopom	 v	 našem	 telesu	

raztapljajo	 plini,	 saj	 jih	 dihamo	 pod	
večjim	 okoliškim	 tlakom.	 Kisik	 se	
med	 presnovo	 porablja,	 inertni	 plini	
pa	 ne.	 Če	 se	 potapljamo	 z	 zrakom	
ali	 nitroxom,	 je	 inertni	 plin	 le	 dušik,	
pri	drugih	mešanicah,	npr.	 trimix,	pa	
imamo	 opravka	 še	 s	 helijem.	 V	 tem	
članku	se	bomo	omejili	le	na	dušik.
Pri	dvigu	med	potopom	ali	na	koncu	
potopa	gre	zaradi	znižanega	okoliškega	
tlaka	presežek	dušika	počasi	iz	tkiv	v	
kri	 in	 naprej	 v	 pljuča,	 od	 koder	 ga	
izločimo	z	dihanjem.	Naše	telo	v	tkivih	
tolerira	 določen	 presežek	 dušika	
(t.i.	 supersaturacijo),	 zato	 se	 lahko	
z	 ne	 preveliko	 hitrostjo	 dvignemo	 na	
površino	(na	okoliški	 tlak	1	bara),	pri	
dekompresijskem	 potapljanju	 pa	 na	
nek	manjši	še	dovoljen	tlak	(globino),	
da	 se	 presežek	 dušika	 v	 telesu	 z	
dihanjem	počasi	izloča.	Če	pa	pri	dvigu	
povzročimo	 preveliko	 razliko	 (se	 na	
površino	dvignemo	s	preveč	dušika	v	
telesu)	ali	se	dvignemo	prehitro,	tkiva	ne	
zmorejo	zadržati	tako	velikega	presežka	
dušika	in	le-ta	se	začne	izločati	v	obliki	
mehurčkov.	 Če	 so	 ti	 mehurčki	 tako	
veliki,	 da	 v	 telesu	 naredijo	 škodljive	
in	 opazne	 posledice,	 temu	 pravimo	
dekompresijska	bolezen.

M e h a n i z m i  i n  s i m p t o m i 
dekompresijske bolezni
Mehurčki	se	lahko	pojavijo	v	tkivih	ali	
krvnem	 obtoku.	 Od	 mesta,	 kjer	 se	
pojavijo,	 je	 odvisno,	 kakšno	 škodo	
bodo	 naredili	 in	 kakšne	 simptome	
čutimo.	Začetni	učinek	mehurčkov	je	
mehanski.	Lahko	poškodujejo	celice	v	
tkivih,	ovirajo	vensko	odtekanje	krvi	ali	

zamašijo	drobne	arterije	in	posledično	
tkiva	niso	več	oskrbovana	s	kisikom.
Dekompresijsko	bolezen	tradicionalno	
delimo	na	tip	1	in	tip	2.	Pri	tipu	1	se	
mehurčki	 lahko	 pojavijo	 v	 drobnih	
kapilarah	 v	podkožnem	 tkivu,	čutimo	
srbenje	 in	 pojavijo	 se	 rdeči	 madeži	
na	koži.	Nekateri	omenjajo	tudi	hujše	
posledice	 na	 koži	 -	 madeži	 so	 večji,	
temnejši	in	modrikasti.	Če	se	mehurčki	
pojavijo	v	sklepih	(ramenih,	komolcih,	
zapestjih,	 kolenih,	 gležnjih	 ali	 kolkih)	
ali	 okoliških	 mišicah,	 ob	 premikanju	
sklepa	 in	 tudi	 ob	 mirovanju	 čutimo	
močno	 bolečino.	 To	 imenujemo	
sklepno-mišična	 oblika,	 v	 angleščini	
»bends«,	kar	je	tudi	pogovorni	izraz	za	
dekompresijsko	bolezen.
O	tipu	2	govorimo,	ko	se	v	krvi	pojavijo	
večji	 mehurčki	 ali	 so	 prizadeti	 živci	
(nevrološka	 oblika).	 Dušik	 je	 dobro	
topen	 v	 maščobni	 ovojnici	 živčnega	
vlakna,	 zato	 se	 tam	 lahko	 tvorijo	
mehurčki	 in	 prit iskajo	 na	 živec.	
Mehurčki	 pa	 lahko	 tudi	 zamašijo	
kapilare	okoli	živcev.	Pojav	mehurčkov	
v	hrbtenjači	in	perifernem	živčevju	se	
lahko	začne	z	bolečinami	v	spodnjem	
delu	 hrbta,	 navadno	 pa	 povzroči	
mravljince,	 otrplost	 in	 manjšo	 moč	 v	
udih,	težave	z	uriniranjem	itd.
Mehurčki	 v	 možganih	 so	 posledica	
arterijske	 zračne	 embolije,	 ki	 lahko	
nastane	 zaradi	 poškodbe	 pl juč	
(pri	 neizdihovanju	 med	 dvigom)	 ali	
paradoksne	 zračne	 embolije,	 ki	 jo	
povzroči	 odprtina	 med	 desnim	 in	
levim	srčnim	prekatom	(PFO	–	Patent	
Foramen	 Ovale).	 Zaenkrat	 še	 niso	
ugotovili,	 da	 bi	 mehurčki	 primarno	
nastali	 v	 možganih.	 Možganska	
oblika	se	odraža	kot	glavobol,	izguba	
spomina,	 motnje	 vida	 in	 sluha,	
ekstremna	 utrujenost,	 paraliza,	 kot	
posledica	 hujše	 zračne	 embolije	 pa	
kap,	nezavest	ali	smrt.	
To	 so	 le	 bol j 	 verjetni 	 simptomi	
posameznih	 oblik,	 lahko	 pa	 skoraj	
vsi	 našteti	 veljajo	 za	 obe	 obliki.	
Zadnje	čase	ugotavljajo	večje	število	
možganskih	 oblik,	 ki	 so	 jih	 včasih	
pripisovali	hrbtenjači.	Težave	z	udi	se	
ob	 nezdravljenju	 lahko	 stopnjujejo	 v	
delno	ali	popolno	ohromelost.

Dve	 redkejši	 težavi,	 ki	 ju	 nekateri	
umeščajo	v	tip	2,	sta	močno	kašljanje	
in	 težave	 z	 dihanjem,	 če	 mehurčki	 v	
venski	krvi	zamašijo	kapilare	v	pljučih,	
ter	 težave	 z	 ravnotežjem	 in	 sluhom,	
če	 je	 prizadeto	 notranje	 uho.	 Lahko	
omenimo	še	daljšo	utrujenost,	če	so	
mehurčki	nastali	na	nenavadnih	mestih	
ali	so	povzročili	sekundarne	biokemične	
spremembe.
Zadnje	čase	se	deljenje	na	tip	1	in	tip	2	
opušča,	raje	govorimo	o	blažji	in	hujši	
obliki.	Tudi	meja	med	dekompresijsko	
boleznijo	in	arterijsko	zračno	embolijo	
je	 z	 nedavnimi	 raziskavami	 vse	 bolj	
zamegljena.
Natančni	mehanizmi,	kje	v	telesu	in	kako	
pri	vseh	različnih	simptomih	nastanejo	
mehurčki,	po	340	letih	še	vedno	niso	
natančno	in	zanesljivo	raziskani.

Prva pomoč
Simptomi	dekompresijske	bolezni	 se	
lahko	pojavijo	 takoj	po	potopu,	 lahko	
pa	 tudi	do	največ	48	ur	po	njem.	Po	
nekaterih	podatkih	se	v	60	%	primerov	
simptomi	 pojavijo	 v	 času	 treh	 ur	 po	
potopu	in	v	83	%	primerov	v	času	8	ur	
po	potopu,	po	drugih	podatkih	pa	se	
v	85	%	primerov	pojavijo	 v	času	ene	
ure	po	potopu	in	 le	v	1	%	v	času	več	
kot	6	ur	po	potopu.	V	šali	pravijo,	da	je	
prvi	simptom	dekompresijske	bolezni,	
ki	 se	 pojavi,	 zanikanje.	 In	 to	 niti	 ni	
šala.	Kot	 verjetno	 veste,	na	možnost	
nastanka	 dekompresijske	 bolezni	
vpliva	 veliko	 dejavnikov,	 kar	 si	 bomo	
pogledali	kasneje,	 in	dejstvo,	da	smo	
si	 ljudje	 različni	 in	 različno	 občutljivi	
na	možnost	nastanka	dekompresijske	
bolezni.	Zato	si	je	treba	prvo	misel	»saj	
nisem	naredil	nič	narobe«	izbiti	iz	glave,	
saj	to	dekompresijske	bolezni	nikakor	
ne	 izključuje.	 Simptomi	 se	 običajno	
začnejo	 blago	 in	 sčasoma	 postajajo	
vse	 močnejši.	 Blagi	 in	 nespecifični	
simptomi,	 npr.	 utrujenost	 in	 občutek	
slabosti,	 so	 lahko	svarilo	 za	 kasnejši	
hujši	razvoj	dekompresijske	bolezni.
Prvo	pomoč	v	primeru	dekompresijske	
bolezni	 verjetno	 dobro	 poznate	 –	
prizadeti	naj	leži,	diha	čisti	kisik	in	gre	
čimprej	 v	 hiperbarično	 komoro.	 Če	
dihanje	čistega	kisika	ublaži	simptome,	
gre	skoraj	gotovo	 za	dekompresijsko	
bolezen,	 in	 tudi	 če	 ne,	 ni	 nujno,	 da	
še	 vedno	 ne	 gre	 za	 dekompresijsko	
bolezen.	 Če	 stanje	 dopušča,	 naj	

V 	 č lanku 	 sem	 da l 	 poudarek	
nekaterim	 dognanjem,	 ki	 se	 manj	
pogosto	 omenjajo	 in	 so	 tudi	 v	
literaturi	 potapljaških	 šol	 slabo	
obdelana.	Vključil	sem	tudi	verjetno	
vsem	dobro	znane	teme,	predvsem	
zato,	 da	 zaokrožijo	 članek	 kot	
celoto.
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prizadeti	 pije	 nesladkane	 izotonične	
napitke.	 Če	 je	 prisoten	 zdravnik	 ali	
medicinski	 tehnik,	 naj	 prizadeti	 dobi	
intravenozno	 izotonično	 infuzijo	 brez	
dekstroze,	1	liter	 v	prvih	30	minutah,	
nato	pa	100–175	ml/uro.	Sredstev	za	
ublažitev	bolečin	prizadeti	 nikakor	ne	
sme	dobiti,	saj	je	le	odziv	prizadetega	
v 	 komor i 	 vodi lo 	 za	 uspešnost	
zdravljenja.
Zakaj	se	tako	mudi	z	začetkom	zdravljenja	
v	komori?	V	komori	se	mehurčki	zaradi	
večjega	tlaka	zmanjšajo,	zato	naredijo	
manj	 škode,	odmašijo	 žile	 in	se	 lažje	
absorbirajo	nazaj	v	tkiva.	Mehurčki	npr.	
v	mišicah	zamašijo	drobne	kapilare	 in	
neprekrvavljeno	tkivo	odmre,	ostanejo	
brazgotine	–	dlje	 kot	bodo	mehurčki	
prisotni,	 bolj	 bo	 tkivo	 prizadeto.	 Če	
mehurček	 npr.	 pritiska	 na	 živec	 v	
hrbtenjači,	 lahko	 začasno	 povzroči	
paralizo	 (ne	 čutimo	 in	 ne	 moremo	
premikati	 nog).	Dlje	ko	bo	mehurček	
pritiskal	na	živec,	manj	je	možnosti,	da	
se	živec	regenerira.	Še	en	mehanizem	
je	pomemben:	telo	spozna	mehurčke	
za	tujek	in	počasi	pride	okoli	mehurčka	
do	 koagulacije	 krvi.	 Ko	 se	 to	 enkrat	
zgodi,	 je	 kapilara	 trajno	 zamašena	
in	 nobeno	 stiskanje	 pod	 tlakom	 ne	
pomaga	več.	Zato:	ČIMPREJ	v	komoro!	
Poleg	 tega,	da	se	mehurčki	 v	komori	
stisnejo,	dihanje	čistega	kisika	pomaga	
pri	izločanju	dušika,	saj	gre	le-ta	hitreje	
iz	 telesa,	 ker	 je	 razlika	 med	 delnima	
tlakoma	 dušika	 v	 telesnih	 tkivih	 in	
dihalnem	plinu	največja	možna.	Čisti	
kisik	tudi	poskrbi,	da	so	prizadeta	tkiva	
bolje	preskrbljena	s	kisikom.
Potapljaško	 zavarovanje	 DAN	 ali	
zavarovanje	 z	 asistenco	 v	 tujini	 (z	
morebitnim	doplačilom	za	potapljanje)	
prav	tako	blagodejno	vplivata	na	dneve	
po	 obisku	 komore,	 saj	 osnovno	 in	
dodatno	 zdravstveno	 zavarovanje	
zdravljenja	 v	 komori	 ne	 krijeta.	 Brez	
šale	–	če	 je	nekdo	zavarovan,	 se	ne	
bo	obotavljal	 obiskati	 komoro,	če	pa	
»grozi«	nekaj	100	evrov	 (ali	 za	hujšo	
obliko	nekaj	1000	evrov)	stroškov,	pa	
se	bo	na	 vsak	način	hotel	prepričati,	
da	je	za	bolečine	krivo	nekaj	drugega.	
Preverjeno!
Čimprejšnji	obisk	komore	se	svetuje	tudi	
zato,	 ker	 zdravnik	nima	na	 razpolago	
nekih	zanesljivih	preiskav,	ki	bi	potrdile	
ali	zavrgle	dekompresijsko	bolezen,	vsaj	
v	zgodnji	fazi	ne.	Rezultati	ultrazvočnih	

preiskav	mehurčkov	v	venski	krvi	niso	
bili	dovolj	zanesljivo	povezani	s	samimi	
simptomi.	 Ali	 gre	 za	 dekompresijsko	
bolezen,	se	ugotovi	šele	v	komori,	saj	
se	 v	 večini	 primerov	 dekompresijske	
bolezni	v	komori	intenzivnost	simptomov	
hitro	 zmanjša.	 Prej	 kot	 se	 obišče	
komoro,	 bolj	 očitno	 bo	 opazno	
izboljšanje	 simptomov.	 Svetujejo,	 da	
se	ob	dvomljivem	simptomu	po	potopu,	
npr.	bolečini	v	ramah	ali	mravljinčastih	
nogah,	 z	 obiskom	 komore	 najprej	
izključi	 dekompresijsko	 bolezen	 in	
šele	potem	ugotavlja,	ali	si	je	potapljač	
mogoče	na	lestvi	pretegnil	ramo	ali	 je	
npr.	 guba	 suhe	 obleke	 pritiskala	 na	
živec.
Uspešnost	 okrevanja	 je,	 kot	 sem	 že	
omenil,	odvisna	od	časa	med	poškodbo	
in	začetkom	zdravljenja	v	komori	ter	od	
resnosti	poškodbe.	Približno	70	%	ljudi	
po	zdravljenju	v	komori	nima	nobenih	
posledic,	pri	30	%	se	stanje	 izboljša,	
le	pri	majhnem	odstotku	ni	nobenega	
izboljšanja.	 Hitreje	 ko	 se	 po	 potopu	
pojavijo	simptomi,	večja	 je	verjetnost,	
da	bo	pravočasno	zdravljenje	v	komori	
uspešnejše.	Če	se	simptomi	pojavijo	
pozno,	 niso	 posledica	 mehanskih	
poškodb	 mehurčkov	 ali	 zamašitve	
žil,	 ampak	 so	 posledica	 biokemičnih	
sprememb	zaradi	mehurčkov.

Dejavniki, ki vplivajo na pojav 
dekompresijske bolezni
Že	z	začetnega	potapljaškega	tečaja	se	
spomnite,	da	je	količina	raztopljenega	
dušika	odvisna	od	globine,	na	 kateri	
smo,	 in	časa	 izpostavljenosti	 višjemu	
tlaku.	 S	 potapljaškimi	 tablicami	 in	
računalniki	spremljamo	količino	dušika,	
s	 katero	 se	 še	 lahko	 dvignemo	 na	
gladino	z	minimalnim	možnim	tveganjem	
za	nastanek	dekompresijske	bolezni.	
Algoritmi	 v	 tablicah	 in	 računalnikih	
so	 nastali	 na	 podlagi	 matematičnih	
modelov	našega	 telesa.	Ti	modeli	pa	
so	nastali	na	podlagi	testiranj.	Zato	se	
moramo	zavedati,	da	nobene	tablice	in	
noben	računalnik	ne	morejo	preprečiti	
dekompresijske	 bolezni.	 Ljudje	 se	 v	
fiziologiji	razlikujemo,	zato	se	spomnimo	
dejavnikov,	 ki	 vplivajo	 na	 nastanek	
dekompresijske	 bolezni.	 Večina	 teh	
dejavnikov	vpliva	na	srčnožilni	sistem,	
ki	posledično	ne	deluje	 več	 tako	kot	
pri	 povprečnem	človeku.	Zaradi	 tega	
je	hitrost	transporta	dušika	v	tkiva	ali	iz	

njih	drugačna.
- Dehidracija:	 verjetno	 najbolj	
pogost	 vzrok	 izmed	 »nepojasnjenih«	
vzrokov	 blažjih	 oblik	 dekompresijske	
bolezni.	 Povzroča	 jo	 premalo	 pitja	
tekočin	 in/ali	 uživanja	 hrane,	 ki	
pospešuje	 izločanje	 tekočin	 iz	 telesa	
(npr.	priljubljeni	kava	in	Coca-Cola	sta	
za	dehidracijo	zelo	zaslužni).
- Alkohol:	poleg	tega,	da	povzroča	
dehidracijo,	 spreminja	 površinsko	
napetost	tekočin,	kar	pospeši	nastajanje	
in	večanje	mehurčkov.	Alkohol	tudi	širi	
žile,	 tako	 da	 se	 mehurčki	 zagozdijo	
globlje	v	kapilarah,	ko	učinek	alkohola	
popusti,	 pa	 se	 žile	 spet	 skrčijo	 in	
mehurčki	ostanejo	ujeti.
- Kajenje:	 neka	 študija	 je	 med	
testnimi	 potapljači,	 ki	 so	 utrpeli	
nevrološko	 obliko	 dekompresijske	
bolezni,	 pokazala	 velik	 odstotek	
kadilcev.	Vzrok	dokazano	ni	bil	PFO	ali	
napaka	potapljača	in	rentgenska	slika	
pljuč	je	bila	normalna.	Spremembe	na	
pljučih	 je	 pokazala	 šele	 preiskava	 z	
računalniško	tomografijo	(CT).
- Debelost:	maščobna	tkiva,	čeprav	
jih	 je	 v	 povprečnem	 telesu	 okoli	 15	
%,	 sprejmejo	 več	kot	polovico	 vsega	
raztopljenega	 dušika,	 saj	 je	 dušik	
v	 maščobi	 štirikrat	 bolj	 topen	 kot	 v	
vodi.	Če	je	maščobnih	tkiv	več,	je	tudi	
raztopljenega	dušika	več.
- Temperatura:	telo	se	tekom	potopa	
počasi	 ohlaja	 in	 če	 nas	 proti	 koncu	
potopa	med	dvigom	ali	dekompresijo	
zebe	 bolj	 kot	 med	 samim	 potopom,	
se	pretok	krvi	 v	okončine	 zmanjša	 in	
dušik	 se	 ne	 izloča	 tako	 hitro,	 kot	 je	
predvideno	 v	 matematičnem	 modelu	
dekompresijskih	tablic	ali	računalnika,	
zato	nastane	večja	možnost	nastanka	
mehurčkov.	Poleg	tega	topnost	plinov	
z	naraščajočo	temperaturo	pada,	zato	
hladna	 tkiva	 sprejmejo	 več	 dušika.	
Glavni	 del	 telesa	 se	 v	 mrzli	 vodi	 ne	
shladi,	 podkožno	 maščevje	 pa.	 Če	
bi	 po	 takšnem	 potopu	 takoj	 šli	 pod	
vročo	prho	ali	v	savno,	bi	se	tkiva	hitro	
segrela	in	kot	takšna	ne	bi	zmogla	več	
v	 sebi	 zadrževati	 toliko	 raztopljenega	
plina,	zato	bi	se	mehurčki	lahko	začeli	
izločati.
- Starost	vpliva	na	cirkulacijo	krvi	in	s	
tem	se	dušik	v	telesu	raztaplja	drugače,	
kot	pa	je	predvideno	v	matematičnem	
modelu	 dekompresijskih	 tablic	 ali	
računalnika.

D E K O M P R E S I J S K A  B O L E Z E N   -  I Z O B R A Ž E V A N J E
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- Predhodne poškodbe,	predvsem	
zaradi	 dekompresijske	 bolezni,	
tudi	 doprinesejo	 k	 večji	 verjetnosti	
ponovnega	nastanka	dekompresijske	
bolezni.

mehurčki,	 ki	 v	 možganih	 zamašijo	
arterije.	 Temu	 rečemo	 paradoksna	
zračna	embolija.	Pride	do	možganske	
oblike	dekompresijske	bolezni,	vendar	
ponavadi	ne	do	najhujših	oblik	kot	pri	

arterijski	zračni	emboliji.	Neka	
belgijska	študija	 je	 zbrala	37	
zdravih	 ljudi,	 od	 tega	 26	 z	
nepojasnjenim	 vzrokom	 za	
nastanek	 nevrološke	 oblike	
dekompresijske	bolezni.	83	%	
tistih,	ki	so	utrpeli	možgansko	
obliko,	 in	 43	 %	 tistih,	 ki	 so	
utrpeli	 hrbtenjačno	obliko,	 je	
imelo	PFO.	Omenjajo	tudi,	da	

je	 večina	 potapljačev	 z	 možgansko	
obliko	 trdila,	 da	 je	 morala	 med	
potopom	 močno	 izenačevati	 tlak.	
Druga	 študija	 je	 s	 podobno	 visokim	
odstotkom	 povezala	 hujšo	 kožno	
obliko	 dekompresijske	 bolezni	 s	
PFO-jem.	Ugotavljali	so,	da	je	oblika	
dekompresijske	 bolezni	 v	 primeru	
prehoda	 venske	 krvi	 v	 ar terijsko	
odvisna	od	profila	potopa	in	od	tega,	
na	katerem	delu	potopa	se	to	zgodi.
Ponovimo	 še	 ostale	 dejavnike,	
ki	 vplivajo	 na	 možnost	 nastanka	
dekompresijske	bolezni.
- N eupoš tevan je  g lob ine ,	
časa potopa	 in	 preostalega	 dušika	
na	 ponovljenih potopih,	 ki	 j ih	
predpisujejo	tablice	ali	računalnik.
- Hitrost dviga:	tablice	in	računalniki	
v	svojih	algoritmih	predvidevajo	največjo	
dovoljeno	hitrost	dviga,	ki	jo	na	potopu	
ne	smemo	preseči.	Z	manjšo	hitrostjo	
dviga	damo	dušiku	dovolj	časa,	da	se	
izloči	 iz	 tkiv,	 in	 preprečimo,	 da	 bi	 iz	
morebitnih	mikromehurčkov	v	venskem	
obtoku	 zaradi	 hitrega	 zmanjševanja	
tlaka	nastali	preveliki	mehurčki.
-	 Z	 varnostnim postankom	 na	
globini	med	3	in	6	metri	damo	dušiku	
dodatnih	 nekaj	 minut,	 da	 se	 izloči.	
Dvig	s	te	globine	na	površino	namreč	
povzroči	 največjo	 relativno	 razliko	 v	
tlaku.
-	 I z p o s t a v l j a n j e 	 n i ž j e m u 
okoliškemu tlaku	po	potopu	povzroči,	
da	 je	 relativna	 razlika	 med	 delnim	
tlakom	raztopljenega	dušika	v	telesu	
in	 okoliškim	 tlakom	 večja	 in	 zaradi	
tega	zlahka	presežemo	mejo,	ki	jo	telo	
tolerira,	 in	tako	nastanejo	mehurčki.	
To	 vključuje	 letenje	 po	 potopu	 in	
vožnjo	preko	večjih	nadmorskih	višin.	
Bühlmannov	 dekompresijski	 model	

ZHL-16	 in	 njegove	 izpeljanke,	 na	
katerih	 temeljijo	 mnogi	 potapljaški	
računalniki	in	tablice,	upoštevajo,	da	
počasna	tkiva	tolerirajo	le	okoli	33	%	
presežka	dušika.	Če	se	izpostavimo	
okoliškemu	tlaku	0,7	bara,	ki	je	najnižji	
dovoljen	 tlak	 v	 kabini	 komercialnih	
potniških	 letal	 ali	 če	 letalo	 brez	
uravnavanja	tlaka	v	kabini	leti	na	višini	
približno	2400	m,	bo	ta	razlika	kar	90	
%.	Tudi	na	prvi	pogled	ne	tako	velika	
nadmorska	višina,	npr.	900	m,	kjer	je	
zračni	tlak	okoli	0,89	bara,	povzroči	
namesto	33	%	dovoljenega	presežka	
kar	46	%	presežek.	Zaradi	tega	se	zdi	
največja	višina,	do	katere	naj	bi	letel	
helikopter,	ki	prevaža	ponesrečenca	
v	komoro,	okoli	200	m,	kar	logična.	
Upoštevajte	 smernice,	 koliko	 časa	
je	 treba	 počakati	 pred	 letenjem	 in	
izpostavljanjem	 večjim	 nadmorskim	
višinam.
-	 Potapljanje	na	večji nadmorski 
višini:	razmerje	med	okoliškim	tlakom	
in	 tlakom	 na	 določeni	 globini	 je	
drugačno	 kot	 na	 nadmorski	 višini	 0	
m,	zato	je	treba	prilagoditi	tablice	ali	
računalnik.
- Dekompresijsko potapljanje	
je 	 ve l iko	 več	 kot 	 spreml janje,	
kako	 računaln ik 	 dekompresi jo	
najprej	 prišteva,	 nato	 pa	 odšteva.	
Dekompresijsko	 potapljanje	 zahteva	
dovol j 	 i zkušenj 	 in 	 potrebnega	
znanja.	Če	med	nedekompresijskim	
potapljanjem	 nekdo	 naredi	 napako	
(zaradi	 premalo	 izkušenj,	 slabega	
načrtovanja	potopa	ali	napačne	ocene	
tveganja),	 je	 za	 dekompresijsko	
bolezen	 veliko	 manj	 možnosti,	 kot	
če	 se	 potaplja	 dekompresijsko.	 Na	
tečaju,	npr.	»ANDI	Technical	SafeAir	
Diver«,	se	poglobimo	v	teorijo	plinov	
(dekompresijska	 bolezen,	 dušikova	
omama,	toksičnost	kisika),	učimo	se	
pravilnega	planiranja	dekompresijskih	
potopov,	da	imamo	za	dekompresijo	
tudi	ob	kakšni	okvari	dovolj	plina,	na	
suhem	in	v	vodi	predelamo	scenarije	
»kaj,	če	se	zgodi	...«.	Ena	od	bistvenih	
stvari	je	spuščanje	boje	in	dvig	ob	boji,	
če	med	potopom	izgubimo	referenco	
(npr.	 vrv	 za	 dvig).	 Za	 vse	 to	 seveda	
potrebujemo	 primerno	 opremo,	 o	
kateri	 se	pogovorimo	 in	 jo	nato	 tudi	
uporabimo.	 Naslednji	 termin	 tečaja	
je	30.3.2010,	več	informacij	o	tečaju	
najdete	na	www.skupinanoriksub.si.

Slika prikazuje odprtino, kjer kri lahko 
pride iz desnega v levi preddvor.

- Patent foramen ovale (PFO):	
plod	 v	 maternici	 ima	 odprtino	 med	
desnim	in	levim	srčnim	preddvorom,	
saj	se	v	zarodku	plini	 v	krvi	menjajo	
prek	 mame	 in	 kri	 ne	 potuje	 skozi	
pljuča	 zarodka,	 ampak	 neposredno	
iz	desnega	v	levi	preddvor.	Ob	rojstvu	
se	 ta	 odpr tina	 zaradi	 nadtlaka	 v	
ar terijskem	 delu	 krvnega	 obtoka	
zapre	in	zaraste,	venska	kri	pa	potem	
potuje	iz	desnega	preddvora	v	pljuča,	
kjer	se	izmenjajo	plini.	Med	dvigom	po	
potopu	je	venska	kri	bogata	z	dušikom	
in	morebitnimi	mikromehurčki	 (to	so	
drobni	mehurčki	 v	 venskem	obtoku,	
ki	 jih	 Dopplerjev	 merilnik	 zazna,	 a	
ne	 povzročajo	 nobenih	 simptomov	
dekompresijske	 bolezni),	 ki	 se	 v	
pljučih	 izločijo	 z	 dihanjem.	 Pri	 20–
30	 %	 ljudi	 pa	 ta	 odprtina	 ni	 dobro	
zaraščena.	Slabo	zaraščena	odprtina	
navadno	ne	povzroča	težav,	saj	je	tlak	
v	levem	preddvoru	večji,	in	kljub	temu	
ostane	zaprta,	v	nasprotnem	primeru	
bi	 imeli	 težave	 tudi	 v	 vsakdanjem	
življenju.	 Odprtina	 se	 lahko	 odpre,	
če	 pride	 do	 povečanega	 tlaka	 v	
desnem	 preddvoru.	 To	 se	 zgodi	
pri	 kakršnemkoli	 napenjanju,	 npr.	
izenačevanju	tlaka	(Valsalva	manever),	
kašljanju,	 ...	 Če	 to	 proti	 koncu	
potopa	 počne	 nekdo	 s	 PFO-jem,	
ko	 je	 venska	 kri	 bogata	 z	 dušikom	
in	 mikromehurčki,	 lahko	 pride	 ta	
kri	 neposredno	 v	 levi	 preddvor,	 od	
tod	 pa	 v	 arterije.	 Mikromehurčke	 v	
venski	krvi	bi	drugače	pljuča	izločila,	
v	 ar terijskem	 delu	 pa	 postanejo	
nevarni.	 Če	 se	 ob	 tem	 še	 dvigamo	
na	 manjši	 okoliški	 tlak,	 lahko	 iz	
mikromehurčkov	 nastanejo	 večji	
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Primerjava	med	simptomi	in	možnimi	oblikami	dekompresijske	bolezni	
in	arterijske	zračne	embolije.

dekompresijska	bolezen arterijska	zračna	embolija

znaki	in	simptomi

kožna	oblika

sklepno-
m

išična	oblika

nevrološka	
oblika

pljučna	oblika

poškodba	
m

ožganov

poškodba	
hrbtenjače

pnevm
otoraks

m
ediastalni	
em

fizem

bolečine	v	glavi 

bolečine	v	hrbtu 

bolečine	v	vratu 

bolečine	v	prsih     

bolečine	v	trebuhu  

bolečine	v	rokah	ali	nogah  

bolečine	v	ramah  

bolečine	v	kolku  

nezavest     

šok     

vrtoglavica 

težave	z	vidom  

slabost,	bruhanje  

težave	s	sluhom  

težave	z	govorom  

težave	z	ravnotežjem  

otrplost     

šibkost    

nenavadni	občutki    

otečen	vrat 

težave	z	dihanjem      

cianoza	(modrikavost)      

spremembe	na	koži 

Legenda: –	možno;	–	verjetno.
Vir: NOAA Diving Manual, Diving for Science and Technology, U.S. Dept of 
Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, 1991.

Zaključek
Poznam	pet	oseb,	ki	so	po	potapljanju	
dobile	dekompresijsko	bolezen.	Štiri	
od	njih	so	šle	v	komoro	šele	po	več	
kot	24	urah	od	potopa	in	vsem	štirim	
se	simptomi	po	zdravljenju	v	komori	
niso	povsem	izboljšali,	temveč	je	bilo	
za	ustrezno	okrevanje	potrebnih	več	
terapij	 in	 tednov	 ali	 celo	 mesecev,	
saj	 so	 mehurčki	 naredili	 že	 preveč	
škode.	Zakaj	 te	osebe	niso	šle	prej	
v	komoro?	Zato,	ker	je	prvi	simptom	
dekompresijske	 bolezni	 zanikanje.	
Edina	oseba,	ki	je	šla	v	komoro	že	tri	
ure	po	potopu,	 je	po	eni	standardni	
terapiji	prišla	iz	komore	kot	nova.	Zato	
še	 enkrat:	 ob	 morebitnih	 simptomih	
dekompresijske	 bolezni	 čimprej v 
komoro!
Izpostavil	bi	še	mnenje	strokovnjakov,	
da	 zaradi	PFO-ja	ni	 treba	končati	 s	
potapljanjem	 ali	 na	 vrat	 na	 nos	 iti	
na	 operacijo.	 Test	 za	 PFO	 se	 da	
narediti	 samoplačniško	 in	 cena	 ni	
pretirana	 (110	 evrov).	 Predvsem	
je	 potrebno	 natančno	 razumeti,	

kaj	 to	 pomeni	 za	 možnost	
nastanka	 dekompresijske	
bolezni.	 Lahko	 se	 zgodi,	 da	
se	 PFO	 odpre,	 če	 se	 proti	
koncu	potopa	dela	
jo-jo	profil	(vsakič,	ko	greste	
nazaj	 na	 večjo	 globino,	 je	
potrebno	 izenačevati),	 ali	
prav	tako	zaradi	izenačevanja,	
če	 se	 na	 ponovljen	 potop	
pr inese	 preveč	 »grehov«	
(beri	mehurčkov)	s	prejšnjega	
potopa.	Testi	so	pokazali,	da	
je	 največ	 mikromehurčkov	 v	
venskem	krvnem	obtoku	eno	
uro	po	potopu.	
V r n i l 	 b i 	 s e 	 š e 	 n a	
dekompresijsko	 potapljanje.	
Na	 enem	 od	 potopov	 se	
mi	 je	 zgodilo,	 da	 me	 je	 z	
globine	 45	 metrov	 odneslo	
na	 površino,	 imel	 pa	 sem	
še	 25	 minut	 dekompresije.	
Ob	potapljanju	v	zelo	hladni	
vodi	mi	je	na	kompenzatorju	
plovnosti	 zmrznil	 inflator,	 s	

Ena od preiskav za ugotavljanje PFO je kon-
trastna ehokardiografija. V veno na roki vbrizgajo 
fiziološko raztopino z mikromehurčki. Na prvi 
sliki je ultrazvok srca, preden so bili vbrizgani 
mehurčki. Po nekaj sekundah se mikromehurčki 
pojavijo v desnem preddvoru, kar je na levem 
delu druge slike vidno kot belo – poln preddvor 
mikromehurčkov. Pri napenjanju bi, če bi imel 
PFO, mikromehurčki ušli v lev preddvor (na sliki 
desno) in bi se svetlejši mikromehurčki videli na 
tem delu slike. Sliki sta vzeti iz »filmčka«, ki ga 
dobiš po preiskavi.

suhimi	rokavicami	pa	z	njega	nikakor	nisem	
uspel	 sneti	 nizkotlačne	 cevi.	 Med	 rahlim	
dvigovanjem	 sem	 spotoma	 sicer	 praznil	
kompenzator	 plovnosti,	 ko	 pa	 sem	 pričel	
na	globini	35	metrov	zapirati	 jeklenko,	me	
je	začelo	obračati	in	v	40	sekundah	sem	bil	
na	površini.	V	naslednjih	20	sekundah	sem	
rešil	problem	in	bil	nato	v	približno	eni	minuti	
nazaj	na	globini	35	metrov,	od	koder	sem	
po	planu	dekompresijo	izvedel	do	konca.	Po	
potopu	nisem	imel	nobenih	posledic.	Dolgo	
me	 je	bilo	malo	sram	priznati	 ta	pripetljaj,	
dokler	nisem	v	časopisu	prebral	nekaj	v	stilu	
»...	z	globine	20	metrov	ga	 je	odneslo	na	
površino,	 med	 dvigom	 ni	 izdihoval,	 zaradi	
poškodb	umrl«.	 In	 takrat	sem	bil	hvaležen	
svojemu	znanju	in	izkušnjam.	Pred	desetimi	
leti	 bi	 se	 verjetno	 končala	 drugače.	 To	 je	
mogoče	tudi	povezano	s	kakovostjo	učenja	
potapljanja,	kar	je	že	druga	tema.	Morda	o	
njej	kdaj	kasneje.
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Vzrokov	je	veliko,	vendar	sta	ključna	
predvsem	dva,	 in	sicer	prelov	 in	
prilov.	Do	prelova	pride,	ko	neko	

lovno	vrsto	ribiči	pretirano	izlovijo	in	zato	
populacije	 teh	 vrst	 vztrajno	 upadajo.	
Za	 večino	 morskih	 psov	 je	 namreč	
značilno,	da	so	dolgoživeči	plenilci,	 ki	
imajo	običajno	majhno	število	mladičev,	ti	
pa	za	razvoj	in	spolno	zrelost	potrebujejo	
zelo	dolgo	obdobje.	Poleg	tega	so	mnoge	
vrste	tudi	specializirane	na	določene	vrste	
plena,	kar	jih	še	dodatno	ogroža.	Mnoge	
morske	pse	lovijo	za	hrano,	so	pa	znani	
tudi	primeri,	 ko	 jih	 lovijo	 zaradi	hrbtnih	
plavuti.	Te	naj	bi	uporabljali	kot	afrodiziake	
v	orientalski	tradicionalni	kuhinji.	Še	veliko	
hujši	problem	je	prilov	ali	slučajni	ulov,	pri	
katerem	se	v	ribiške	mreže	poleg	tarčnih	
vrst,	ki	so	komestibilne	vrste	rib,	kot	so	
sardele,	inčuni,	skuše	in	druge	pelaške	
in	pridnene	lovne	ribe,	ujamejo	še	druge	
vrste.	V	veliko	primerih	gre	za	velike	mor-
ske	plenilce,	kot	so	morske	želve,	delfini	in	
pliskavice,	morske	ptice	in	seveda	morski	
psi,	skati	in	raže.	Četudi	ribiči	take	vrste	
še	žive	vržejo	nazaj	v	morje,	zaradi	stresa	

preživijo	le	redki	primerki.	Poleg	prelova	
in	prilova	so	znani	 tudi	drugi	problemi,	
kot	so	onesnaževanje	okolja,	uničevanje	
naravnega	okolja,	kjer	se	drstijo	ali	pre-
hranjujejo,	 ter	 pomanjkanje	 njihovega	
plena	zaradi	pretiranega,	netrajnostnega	
ribolova.	
In	kako	je	pri	nas	in	širše	v	Jadranskem	
morju?	V	 slovenskem	delu	 Jadrana	 je	
navzočih	 le	nekaj	vrst,	 veliko	več	pa	 jih	
naše	morje	obišče	neredno	ali	povsem	
naključno.	Najpogostejši	vrsti	sta	navadni	
(Mustelus	mustelus)	in	črnopikčasti	morski	
pes	(Mustelus	punctulatus).	Paradoksalno	
je,	da	je	slednji	znan	šele	po	letu	1972,	
ko	sta	ga	Francoza	Quignard	in	Capape’	
na	novo	opisala.	Nenavadno	je	tudi,	da	
sta	mala	(Scyliorhinus	canicula)	in	velika	
morska	mačka	 (Scyliorhinus	canicula)	
danes	 v	 slovenskem	morju	 zelo	 redki,	
čeprav	sta	v	Jadranskem	morju	dve	izmed	
najpogostejših	 vrst	 morskih	 psov.	 Od	
večjih	vrst	morskih	psov	(to	so	običajno	
tudi	 tiste,	ki	 jih	 ima	velika	večina	 ljudi	 v	
mislih	pri	omembi	besede	morski	pes)	sta	
bila	še	pred	kakšnim	desetletjem	redno	
prisotna	morska	lisica	(Alopias	vulpinus)	in	
sinji	morski	pes	(Prionace	glauca).	
Marsikateri	bralec	Potapljača	se	gotovo	

spomni	 primera	 pojavljanja	 največjih	
sredozemskih	rib	v	našem	morju	–	mor-
skih	psov	orjakov	(Cetorhinus	maximus).	
Leta	2001	se	je	deseterica	orjakov	dlje	
kot	mesec	dni	pasla	na	 zooplanktonu	
v	 vodah	 južnega	dela	Tržaškega	zaliva.	
Največji	med	njimi	je	meril	približno	9	m.	
Le	malokdo	pa	se	spomni,	da	sta	bila	leto	
poprej	v	Piranu	v	mreže	ribičev	ujeta	dva	
mladiča	morskega	psa	orjaka.	O	mladičih	
morskih	psov	orjakov	je	nasploh	zelo	malo	
znanega,	zato	sta	bila	primera,	ko	sta	se	
ujela	249	 in	299	cm	dolga	primerka,	
zelo	nenavadna	in	zanimiva.	In	tudi	zelo	
žalostna,	 saj	 gre	 za	 povsod	 po	 svetu	
ogroženo	vrsto.	Obenem	potrjujeta,	da	
je	prilov	največji	problem	 tudi	 v	sloven-
skem	morju.	Ko	že	omenjam	mladiče,	je	
potrebno	navesti	še	nekaj	zelo	zanimivih	
primerov	o	redkih	in	slabo	poznanih	vrstah.	
Tako	so	se	v	Piranskem	zalivu	vsaj	trikrat	
doslej	ujeli	v	ribiške	mreže	mladiči	sivega	
morskega	psa	(Carcharhinus	plumbeus).	
Gre	za	veliko	in	potencialno	nevarno	vrsto	
morskega	psa,	ki	zraste	do	najmanj	250	
cm	v	dolžino.	Zanimivo	je,	da	so	bili	doslej	
z	izjemo	enega	primera	v	bližini	Ancone	v	
severnem	Jadranu	ujeti	le	mladiči	te	vrste.	
Prav	tako	se	je	v	Piranskem	zalivu	v	mreže	

Morski psi izginjajo – tudi v Jadranu
Že	dalj	časa	je	znano,	da	se	mnoge	
vrste	 morskih	 psov	 soočajo	 z	
drastičnim	upadom	svojih	populacij,	
nekatere	pa	 tudi	 z	neposredno	ne-
varnostjo	izumrtja.

prof.	dr.	Lovrenc	Lipe							Foto:	Borut	Mavrič

Kljunati morski golob (Pteromylaeus bovinus) je razmeroma slabo poznana vr-
sta hrustančnic v Jadranskem morju. Pred kratkim so bili v slovenskem morju 

ujeti primerki, ki so med največjimi in najtežjimi na svetu.  
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ujel	komajda	skoteni	mladič	pepelastega	
morskega	psa	(Galeorhinus	galeus),	ki	je	v	
nekaterih	delih	Sredozemlja	že	izumrl.	
Morske	 pse	 in	 druge	 hrustančnice	 v	
našem	morju	ogrožajo	tudi	drugi	dejavniki.	
Eden	takih	je	kopičenje	živega	srebra	v	
različnih	tkivih.	Pred	kratkim	so	raziskave	
strokovnjakov	z	Morske	biološke	postaje	
Nacionalnega	 inštituta	 za	 biologijo	 in	
Inštituta	Jožef	Stefan	dokazale	kopičenje	
živega	 srebra	 v	 tkivih	 nekaterih	 vrst	
hrustančnic,	kot	sta	navadni	 (Myliobatis	
aquila)	 in	 kljunati	morski	golob	 (Ptero-
mylaeus	mileus)	ter	vijoličasti	morski	bič	
(Dasyatis	violacea).	
Kako	 pa	 je	 v	 drugih	 delih	 Jadrana?	
Na	 podlagi	 novejših	 analiz	 je	 stanje	
zaskrbljujoče,	čeprav	ne	povsod	enako.	
Resnici	na	ljubo	je	potrebno	omeniti,	da	je	
stanje	veliko	hujše	ob	zahodni	(italijanski)	
obali,	kjer	so	mnoge	lovne	vrste	praktično	
izlovljene.	 Morda	 zveni	 paradoksalno,	
toda	črnousta	morska	mačka	 (Galeus	
melastomus),	ki	 je	demerzalna	vrsta,	 je	
danes	ena	najpogostejših	 vrst	morskih	
psov	v	Jadranu.	
Da	pa	ne	bo	vse	preveč	črnogledo,	želim	
omeniti	primer,	ko	so	pred	nekaj	leti	več	
kot	1200	m		globoko	s	posebno	kamero	
na	avtonomnem	podvodnem	plovilu	(ROV)	
posneli	bodičastega	morskega	psa	(Echi-
norhinus	brucus),	ki	je	bil	doslej	v	Jadranu	

ujet	le	dvakrat,	v	Sredozemskem	morju	pa	
komajda	v	24	primerih,	pri	čemer	je	bila	
velika	večina	ugotovljenih	pred	več	kot	
petdesetimi	 leti.	Morda	so	v	 vzhodnem	
Sredozemlju	 in	ob	severnoafriški	obali	
še	okolja,	kjer	so	populacije	različnih	vrst	
morskih	psov	zdesetkane	v	manjši	meri	
kot	v	zahodnem	delu.	Obenem	se	v	zadn-
jem	času	kot	novost	ob	zahodni	jadranski	
obali	pojavljajo	akcije	izpuščanja	morskih	
psov	iz	akvarijev	v	naravno	okolje.	Nekaj	
podobnega	počne	piranski	Akvarij	že	več	
kot	desetletje	 z	 rehabilitiranimi	 želvami	
karetami	v	slovenskem	morju.	

Žametni morski pes (Etmopterus spinax) je globokomorska vrsta in verjetno najmanjši jadranski morski pes.

Za črnousto morsko mačko (Galeus melastomus) marsikdo še ni slišal, čeprav 
je ena izmed najpogostejših vrst hrustančnic v Jadranu. Gre za globokomor-

skega morskega psa, ki se pojavlja le v srednjem in jjužnem Jadranu. 

Na	 podlagi	 vsega	 napisanega	 je	 vsak	
podatek	o	morskih	psih	dragocen.	Le	
z	veliko	množico	razpoložljivih	podatkov	
je	 možno	 ocenjevati	 trend	 populacij	
morskih	psov.	Zato	pisec	 tega	prispe-
vka	apelira	na	vse	potapljače	 in	bralce	
revije	 Potapljač,	 da	 v	 kolikor	 imajo	
kakšne	podatke	o	večjih	vrstah	morskih	
psov	v	Jadranskem	morju	le-te	pošljejo	
na	uredništvo	 revije.	Še	 tako	neznatni	
podatki	lahko	prispevajo	svoj	delež	v	mo-
zaik	znanja	o	poznavanju	morskih	psov	
v	Jadranu,	ki	je,	to	je	potrebno	napisati,	
še	vedno	dokaj	slabo.	
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Že	leta	1980	se	 je	v	 ta	dolenjski	
tolmun	potopil	Marko	Kraševec,	
leta	1986	pa	Ciril	Mlinar	-	Cic.	V	

ki	ponika	v	Želenjskih	jamah	(Željne)	pri	
Kočevju.
Med	namenskim	raziskovalnim	potopom	
leta	2006	sva	z	Urošem	Iličem	pod	steno	
izven	sifonske	Cicove	jame	odkrila	možen	
prehod	v	nove	dele	sifona.	Iz	ožine	je	bilo	
razvidno,	da	se	tam	sifonski	del	tolmuna	
nadaljuje	v	globino	in	dolžino.	Vhod	v	nov	
sifonski	rov	se	nahaja	na	koncu	navpične	
stene	na	desni	strani	13	m	pod	gladino	
jezera,	gledano	s	stopnic	pred	jezerom,	
od	koder	se	potopimo.	Nad	sifonom	se	
vse	do	2	m	pod	gladino	dviguje	druga	
previsna	 stena,	 ki	 ločuje	 prelom,	 v	
katerem	se	je	 izoblikoval	sifon.	Prehod	
v	vertikalo	sifona,	ki	se	začne	na	14	m	
globine,	je	v	tipični	vertikalni	prelomnici	
meandrastega	značaja	vse	do	globine	33	
m,	kjer	se	prelom	začne	horizontalno.
Prava	začetna	raziskovalna	vnema	se	je	
zatem	začela	 šele	 spomladi	naslednje	
leto,	 marca	 2007,	 s	 podrobnejšim	
raziskovanjem	ožine	sifona	in	kovanjem	
načrtov	 za	 preboj	 le-tega.	 Prehod	 v	
zaledje	sifona	je	onemogočala	ogromna	
skala.	Kako	jo	premagati,	 je	ustvarilo	v	
naših	glavah	sto	in	en	načrt!	Pričel	sem	
s	pripravljanjem	visokotlačnih	priključkov	
za	 prvo	 stopnjo	 regulatorja	 za	 razna	
pnevmatska	kladiva,	vrtalke	itd.	Stvar	je	
pod	vodo	delovala	brezhibno.
S	pnevmatskim	kladivom	in	predelanimi	
nastavki	za	vrtanje	v	globini	13	m,	kjer	se	
nahaja	prehod	v	sifon,	smo	zvrtali	luknje	
za	 svedrovce	 v	 skalni	 blok	 in	 v	 steno	
za	odmikališča.	 Z	 jamarsko	 reševalno	
vrvno	 tehniko	 (dvojnim	 škripčevjem	 –	
bernardom)	smo	poskušali	izvleči	skalo	iz	
sifona.	Na	stopnicah	tik	nad	gladino	jezera	
je	 zunanja	ekipa	 -	Peter	Rogelj,	Frenk	
Jenkole	 in	Leopold	Bregar	 -	 pripravila	
razbremenilno	sidrišče,	v	upanju,	da	bo	
zdržalo	težo	skalnega	bloka,	ki	smo	se	
ga	namenili	dvigniti	 iz	prehoda	v	sifon.	
Po	dolgotrajni	naporni	celodnevni	akciji	
je	 poskus	 z	 reševalno	 vrvno	 tehniko	
pod	 vodo	 v	celoti	 uspel.	Raziskovalna	
vnema	nam	ni	dala	miru	in	kot	prvi	se	je	
s	 »side-mount«	 konfiguracijo	 (jeklenke	
pod	pazduho)	skozi	sifon	podal	izkušen	
jamski	 potapljač	 Uroš	 Ilič.	 V	 jezeru	
je	 bila	 vidljivost	 zaradi	 predhodnega	
izvleka	skale	z	vrvno	tehniko	tako	rekoč	
nična	in	čakanje,	da	se	bo	Uroš	srečno	
vrnil	iz	globine	s	pozitivno	vestjo,	je	bilo	
dolgotrajno.	Po	dvajsetih	minutah	so	se	
zračni	mehurčki	približali	bregu	in	Uroš	
je	 izplaval,	 z	 globino	 na	 računalniku	
29,5	m.
V	 naslednjih	 dneh,	 tednih	 in	 mesecih	
smo	 se	 posvetili	 dolgotrajnemu	 in	

Izvir Obrha 

Za	domačine	izvir	Obrh	pri	Dolenjskih	
toplicah	 (natančneje	 izvir	Obrščica)	
predstavlja	 skrivnost	 o	 svoji	 globini	
in	svojem	zaledju,	za	potapljače	pa	
poseben	 izziv.	 Sifonsko	 jezero	 leži	
v	vznožju	Pogorelskega	hriba,	ki	se	
dviga	826	m	visoko.

– tolmun, ki privablja 
dolenjske potapljače

Darko	Hribar						Foto:	Darko	Hribar

Naših	jamah	28	je	zapisal,	da	se	v	globini	
19	 m	 prične	 vodoraven	 rov,	 ki	 se	 po	
nekaj	metrih	zoži	v	za	potapljača	preozek	
prehod.	 V	 rovu	 sta	 videla	 oziroma	
srečala	lepo	število	človeških	ribic,	kar	
je	 dokazovalo,	 da	 za	 izvirom	 tolmuna	
obstaja	še	nekaj	več,	očem	še	skrito.
V	 zanimiv	 tolmun	 izvira	Obrh	 se	 je	od	
takrat	 potopilo	 nešteto	 potapljačev,	
a	 pravega	 nadaljevanja	 ni	 bilo	 najti.	
Zaledje	 tega	 izvira	 sega	pod	Kočevski	
rog,	verjetno	vse	do	Želenjskih	 jam	pri	
Kočevju,	 kjer	ponika	 tudi	Rinža,	 in	 tja	
do	 ribniškega	 podolja,	 kjer	 ponikata	
Rakitnica	 in	Ribnica.	Še	do	danes	pa	
ni	 dokazano,	 od	 kod	 prihaja	 vsaj	 del	
vode	za	 izvir	Obrh.	Za	 izvir	Radeščice	
v	 Podturnu,	 od	 Obrha	 oddaljen	 800	
m	 proti	 jugu,	 obstaja	 dokaz	 z	 analizo	
usedline,	ki	vsebuje	rudniški	premog	in	
je	očitno	prišel	 iz	Rudniškega	potoka,	
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napornemu	 saniranju	 prehoda	 v	 sifon	
za	varen	prehod	v	globino,	pri	katerem	
so	sodelovali	še	potapljači	Dejan	Žugelj,	
Marko	Špelič,	Marko	Pavlin,	Matjaž	Paj,	
Nenad	Moravac	in	naš	podvodni	fotograf	
Milan	Pergar	-	Cic.	Iz	vhoda	v	sifon,	ki	je	
pod	naklonom	40	stopinj,	smo	s	pomočjo	
potapljaškega	dvigala	in	kompenzatorja	
na	podaljšani	cevi	odstranili	še	kakšen	
kubični	meter	skal,	kamenja	in	raznega	
materiala.	 Obenem	 smo	 zgradili	 pred	
sifonom	pol	metra	visok	zid	iz	pohištvenih	
cevi	in	tako	preprečili	nadaljnje	zasipanje	
sifona	ter	omogočili	varno	raziskovanje.	
Za	saniranim	prehodom	v	sifon	naju	 je	
presenetila	 nova	 nadležna	 kompaktna	
ožina	tik	nad	vertikalo,	ki	gre	v	globino.	
Z	napornimi	delovnimi	potopi,	ki	jih	je	bilo	
vsaj	pet,	sem	poskušal	s	pnevmatskim	
kladivom	nekoliko	razširiti	ožino	za	lažje	
nadaljnje	raziskovalno	delo	na	dnu	sifona.	
Pri	 preizkusu	 nekoliko	 razširjenega	
prehoda	sem	skoraj	nemoteno	zdrsnil	v	
globino	sifona	in	dosegel	globino	32,7	
m,	a	od	tu	pravega	nadaljevanja	ni	bilo	
videti.	Z	dna	sem	vzel	s	sabo	še	vzorec	
grobe	 mivke	 za	 analizo	 in	 se	 vrnil	 na	
površino,	kjer	so	vsi	nestrpno	pričakovali	
nove	informacije	o	raziskovanju.
Vsako	leto	prinese	kaj	novega	za	začetek,	
leto	2008	se	je	začelo	pozitivno.	Januarja	
sva	se	z	Urošem	prvič	skupaj	potopila	
na	 dno	 sifona	 z	 namenom,	 da	 od	 tu	
naprej	odkrijeva	nadaljevanje.	Po	dokaj	
temeljitem	 raziskovanju	 z	 vidljivostjo	
kakših	 10	 m	povsem	 na	 dnu	 (globina	
33	 m)	 sva	 odkrila	 konkreten	 pritočni	
prehod	pod	pravim	kotom	prelomnice	
v	smeri	270°	proti	masivu	Kočevskega	
roga.	Prelomnica	oziroma	meander, po	
katerem	 se	 z	 globine	 14	 m	 spustimo	
na	dno	33	m,	gre	naravnost	proti	smeri	
jug	 180°	 ali	 proti	 Jazbini	 jami,	 ki	 je	
oddaljena	ca.	200	m.	Na	tem	prehodu	

je	 veliko	 grobe	 mivke,	 ki	 jo	 prinese	
aktivni	pretok	 vode.	Stene	 in	kamenje	
okrog	 prehoda	 so	 močno	 zlizani	 do	
tako	 rekoč	 visokega	gladkega	sijaja	 in	
na	dotik	je	čutiti	kot	bi	bili	spolirani.	Po	
dokaj	dolgem	 raziskovalnem	potopu	s	
prvim	 dekompresijskim	 postankom	 v	
izviru	Obrha	v	zgodovini	na	globini	3	m	
(10	min),	sva	izplavala	na	površje.	Po	48	
min	sva	bila	nekoliko	prezebla,	seveda	v	
mokrih	oblekah,	a	 zelo	 zadovoljna,	da	
gre	izvir	Obrha	naprej!	Ko	sva	merila	ta	
del,	sva	se	»od	zadaj«	na	nekaj	metrov	
približala	 mestu,	 do	 katerega	 je	 skozi	
drug	 vhod	 prišel	 Cic.	 Povezava	 je	
preozka!
Na	naslednjem	potopu	 (vsi	 v	 januarju)	
se	je	Urošu	uspelo	stlačiti	skozi	najden	
prehod	in	z	nasprotne	strani	na	globini	
26	 m	 odkopati	 širši	 prehod,	 ki	 ga	
uporabljamo	 danes.	 Takoj	 naslednji	
dan	je	sledil	nov	raziskovalni	potop.	Izza	
najdenega	prehoda	na	globini	34	m	sva	
pričela	 vleči	 vrvico	 v	 najbolj	 obetavno	
smer	270°.	Po	100	m	dolžine	nama	je	
zmanjkalo	 vrvice	 in	prišla	 sva	do	nove	
globine	39	m.	Rov	je	v	celi	dolžini	visok	
1	 m	 in	 širok	 do	 deset	 metrov,	 stene	
so	 povsod	 sprane,	 čiste	 od	 pretoka,	
in	 skoraj	 nemogoče	 je	 zakaliti.	 Na	
naslednjem	 merilnem	 potopu	 vhodne	
vertikale	je	na	34	m	Uroš	našel	nov	rov,	
levi	 krak	 (tudi	 ta	 je	 na	 moč	 podoben	
desnemu),	ki	ga	 je	preplaval	 v	dolžino	
ca.	50	m.	Sledil	je	še	raziskovalno-merilni	
potop	novega	poligona	(desni	krak),	na	
katerem	 je	na	pomoč	priskočil	 še	 Igor	
Vrhovec,	 izkušen	 jamski	 potapljač	 iz	
Norik-suba	Ljubljana,	vendar	se	je	končal	
v	podoru	120	m	od	križišča.
Letošnjih	 raziskav	 smo	 se	 zopet	 lotili	
januarja,	 ki	 je	 očitno	 najbolj	 ugoden	
čas.	Igor	in	Uroš	sta	se	potopila	v	desni	
krak	in	poskušala	skozi	podor	na	koncu	

poligona	najti	novo	nadaljevanje.	Tokrat	
brez	uspeha,	čemur	je	botrovala	še	slaba	
vidljivost.
Sam	 sem	 jima	 dostavil	 do	 vhoda	 v	
sifon	 dekompresijske	 jeklenke	 in	
izdelal	 deko-postajo	 na	 3	metrih.	 Na	
naslednjem	potopu	se	 je	Uroš	odločil	
za	 raziskavo	 levega	 kraka,	 ki	 poteka	
približno	vzporedno	z	desnim.	Opremil	
ga	 je	 z	 vrvico	 do	 dolžine	 80	 m,	 jaz	
pa	 sem	 šel	 zaradi	 pomanjkanja	 zraka	
samo	do	križišča	na	globini	34	m.	Za	
naslednji	 potop	 sem	 pripravil	 dovolj	
opreme	 in	 februarja	 sva	 se	 z	 Urošem	
še	 enkrat	 skupaj	 potopila	 v	 levi	 krak	
ter	se	na	presenečenje	po	120	metrih	
združila	z	desnim.	Oba	kraka	se	namreč	
končujeta	 v	 podoru,	 po	 kar ti	 pod	
vdornico	nad	cesto.	Na	tem,	 trenutno	
zadnjem,	 potopu	 sva	 izmerila	 novo	
presenetljivo	 globino	 Obrha	 -	 40,6	 m	
-	in	ob	vračanju	pred	križiščem	opazila	
njegovega	novega	prebivalca.	Verjetno	
gre	za	potočnega	piškurja,	vendar	nama	
ga	ni	uspelo	natančno	identificirati.
Zadnji	 potop	 daje	 nova	 upanja	 za	
možnost	 potopa	 proti	 koncu	 levega	
kraka,	 saj	 je	 bilo	 videti,	 da	 se	 le-
ta	 nadaljuje,	 vendar	 sva	 bila	 zaradi	
slabe	 vidljivosti	 ca.	 3	 m	 omejena	 z	
raziskovanjem.
Natančnejši	 opis	 sifona	 z	 načrtom	 je	
v	zapisniku	v	Katastru	JZS.	Raziskave	
seveda	sledijo	...
Potop v sifon Obrha, kot vsak jamski 
potop, zahteva ustrezno znanje 
in opremo za jamsko potapljanje, 
poleg tega pa še dovolj izkušenj s 
»side-mount« konfiguracijo! Pri tem 
sifonu je treba »na pamet« poznati 
pravi prehod skozi vhodni meander 
– ožino, saj je razširjen le na enem 
mestu in ga je treba »zadeti« na 10 
cm natančno.
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Cilja	vaje	sta	bila	preizkus	vojaške	
tehnike	 ter	 sodelovanje	 med	
reševalnimi	postajami	in	potapljači	

Slovenske	vojske.	Vajo	smo	izvedli	v	Dravi	
na	območju	nad	Dravogradom	in	tik	pod	
mestom,	kjer	so	znane	ostaline	iz	konca	
druge	svetovne	vojne.	Na	videz	suhopar-
no	poročilo	 je	 v	 resnici	ena	 izmed	 tistih	
znamenitih	dogodivščin,	zaradi	katerih	se	
je	mogoče	ure	in	ure	pogovarjati	o	največ	
petinštirideset	minut	dolgem	potopu.	 In	
zaradi	tega	je	vredno	biti	potapljač.
Zgodba	se	 je	 začela	prvega	maja	 lani,	
ko	sva	ob	pol	dvanajstih	 zvečer	 z	Mira-
nom	Blažicem-Hermanom	ugotovila,	da	
smo	potapljači	zanesljivo	najboljši,	da	 je	
zmanjkalo	piva	 in	bo	v	nadaljevanju	pač	
bevanda,	 in	da	bi	 lahko	potapljači	Slo-
venske	vojske	uporabili	naše	izkušnje	pri	
potapljanju	v	rekah.	Hermana	smo	potem	
odposlali	 v	 Ameriko,	 o	 vaji	 pa	 sem	 se	
začel	dogovarjati	z	vojaškimi	strukturami.	
To	je	bila	prva	velika	izkušnja:	predlog	za	
vajo	bi	bilo	najbolje	poslati	komandantu,	
prav,	ampak	komandant	je	imel	isto	idejo.	
Torej	predlog	poslati	 komandantovemu	
komandantu.	Še	bolje,	komandantu	ko-
mandanta.	V	zadnji	različici	je	bil	predlog	
za	 vajo	 med	 strumnimi	 komandosi	 iz	
»Pekarne«	in	potapljači	Slovenske	vojske	
poslan	načelniku	generalštaba	Slovenske	
vojske.	Tako	gre	to!	Sledil	je	teden	zatišja	
in	nato	odobritev	v	priporočenem	pismu	
iz	poveljstva.	Tam	sta	tudi	naš	dobri	vojak	
Boštjan	Kosi-Kus	in	njegov	šef	Valdi	Pucer,	
tako	da	se	ni	česa	bati.	Res	je,	potapljač	je	
dober	človek	in	dober	človek	je	potapljač.	
Tudi	vojak	in	tudi	ženska.

Ampak	vojska	je	vojska,	načrtovanje,	
visoki	profesionalni	standardi	in	rahlo,	
ampak	 zelo	 rahlo	 nezaupanje	 do	
civilov.	Obvezno	se	 je	bilo	potrebno	
sestati	v	Ankaranu,	v	učilnici	razdelati	
strategijo,	taktiko,	logistično	podporo,	
obvestiti	slovenjgraško	bolnišnico,	pri-
praviti	posebno	ekipo	urgentnega	blo-
ka,	policijo,	pozdraviti	mater	županjo,	
sklicati	konferenco	za	novinarje,	…	
Na	poti	nazaj	smo	pojedli	ribice	in	obudili	
kratko	zgodovino	evolucije	od	navadnega	
človeka	do	potapljača.
V	 vsaki	dobri	 zgodbi	 se	 je	potrebno	 tik	
pred	 vrhuncem	vrniti	 k	 tragičnemu	 liku	
-	k	meni.	Vodenje	reševalne	postaje	sem	
prevzel	 v	 viharnih	časih	po	 veličastnem	
Nunijevem	obdobju,	ko	sem	bil	povišan	iz	
pomočnika,	ki	ni	delal	nič	(kar	je	bilo	čisto	
malo	manj	kot	njegov	šef),	 v	 ljubljenega	
vodjo.	In	zdaj	so	na	mojih	plečih	visele	vse	
želje,	breme	upov,	kot	da	bi	se	naenkrat	
spomnili	zavetnice	Dravulje,	pot	do	nje	pa	
gre	edino	čez	moje	plavutke.	A	kot	je	že	
rekel	naš	poet	in	stihoklepec	Kus:	»Hvala	
ti	Drava,	hvala,	da	je	naša	ekipa	zdrava.«	
In	neomajna	podpora	je	prižigala	baklo	na	
koncu	dolgega	hodnika.
Kaj	pa	Velenjčani?	Zakaj	 zdaj	naenkrat	
Velenjčani?	 Ja,	 ker	 je	 Dravograd	 na	
njihovem	delovnem	območju.	Vse	je	bilo	
zmenjeno,	potem	pa	ti	po	ustaljeni	sloven-
ski	navadi	lokalni	domoljubi	povejo,	da	je	
to	njihovo	dvorišče,	in	te	odslovijo.	Kakšna	
vojska	neki,	Drava	 je	do	štajerske	meje	
»njihova«.	Po	pravici	povedano,	malo	me	je	
skrbelo,	ker	pač	tako	je	tu	v	»Deželici«.	
Izkazalo	se	je,	da	je	bila	skrb	popolnoma	
odveč!	Fantje	so	res	enkratni.	Takoj	smo	
se	zmenili,	da	k	sodelovanju	pritegnemo	
še	Celjane.	Ja,	vsi	pridejo.	Ampak	eno	je,	
če	so	»pubeci	 fajn«,	ko	po	potopu	piješ	
pivo	in	razglabljaš	o	»skubinih«	regulatorjih,	
drugače	pa	je,	če	vodiš	petnajst	 ljudi,	ki	
delajo	 vsak	po	 svoje	 in	 to	 v	popolnem	
nasprotju	s	tem,	kar	sem	si	kot	koordina-

tor	zamislil.	Tokrat	so	tri	
reševalne	postaje	poka-
zale,	da	ljudje	res	vedo,	
za	kaj	gre.	Kar	 je	sicer	
samo	po	sebi	umevno,	
ampak,	 roko	na	srce,	v	
realnih	 in	še	posebej	 v	
skrajnih	razmerah,	precej	
nepričakovano.	 Veliko	
ljudi	 zahaja	 pod	 vodo,	
a	pravih	potapljačev	 je	
malo	 (kot	 se	glasi	 citat	
nad	 šankom	 v	 »Pekar-
ni«).

Še	ena	legenda	je	v	zgodbi:	Otokar.	Otokar	
Praper,	veteran	vojne	za	Slovenijo,	izjemen	
poznavalec	dogajanj	in	seveda	dravograjski	
potapljač.	Možakarja	pokličem	vedno,	ko	
grem	v	vodo	na	tistem	koncu.	Pa	ne	samo	
zato,	ker	mi	vedno	natrosi	nekaj	novega,	
ampak	ker	 se	 tako	spodobi.	On	odpre	
vsa	vrata,	uredi,	da	je	tiskovna	konferenca	
lahko	v	Ribiškem	domu,	in	vojska,	ki	je	bila	
spočetka	 zadržana,	 je	bila	ob	Otokarju	
očarana.	Nič	ni	drugače	od	rimskih	časov:	
veterane,	ki	so	na	svoji	koži	skusili	svinec,	
vojaki	poslušajo	 z	odprtimi	usti.	 In	 tako	
mora	biti.	Če	smo	že	pri	tem.	
Ne,	nismo	na	Maldivih,	zato	ne	bom	pisal,	
kako	smo	se	potopili	prvi	dan	 in	koliko	
časa	je	trajal	prvi	potop,	o	morskem	psu,	
o	želvi	in	o	aluminijastih	jeklenkah.	Potopi	
v	Dravi	 so	drugačni.	Drava	odpre	 vrata	
obiskovalcem	 le	v	najbolj	mrzlih	zimskih	
mesecih.	Poleti	je	zaradi	snežnice	motna,	
neurja	in	hudourniki	 jo	naredijo	blatno	in	
zdrizasto	rumeno,	v	najboljšem	primeru	je	
umazeno	vojaške	ali	olivno	zelene	barve.	
Taka	 je	 zaradi	mikroskopskih	alg,	 ki	 se	
razraščajo	 v	 avstrijskih	 akumulacijskih	
jezerih.	Zima	pa	pomeni	konec	izgovorov.	
Zdaj	ali	nikoli.	Vrata	so	odprta	mesec,	dva,	
ali	samo	nekaj	dni.	Kdor	hoče	po	skrivnost,	
naj	pride	zdaj,	ali	pa	naj	ostane	na	obrežju.	
Ključ	je	mraz.	Bolj	ko	je	mrzlo,	čistejša	in	
bolj	čudovita	je	reka.	
Prvi	dan	je	snežilo	in	bilo	zelo	mrzlo,	vendar	
smo	kljub	temu	našli	ostanke	Maybacha	in	
jih	označili.	Sledila	je	»pokazna«,	kako	po-
stopati	z	neeksplodiranimi	sredstvi.	V	vaji	je	
Zlatko	(Rambo	za	eksploziv)	moral	spraviti	
na	varno	celih	petnajst	metrov	navitih	na-
bojev	za	mitraljez.	Drugi	dan	smo	presvetlili	
območje	med	…	in	do	…	(se	opravičujem,	
ampak	nekaj	diskretnosti	bomo	ohranili	
zaradi	lastne	integritete).
Kako	se	je	odrezala	vojska?	To	so	»profiči«,	
ki	 imajo	hudo	opremo	v	rokah	in	morajo	
predstaviti	rezultat.	Mi	amaterji	ga	kreira-
mo	zase,	za	zvečer	ob	pivu,	zanje	pa	je	to	
služba.	In	užitek	je	bilo	delati	z	njimi.	Pa	še	
»fajn	dečki«	(in	dama)	so.	
Ob	koncu	vaje	so	nas	preplavili	z	vseh	kon-
cev:	občinske	in	druge	strukture,	vodstvo	
civilne	zaščite	 in	 vojske,	novinarji	 itd.	 ...	
mene	pa	je	zeblo	v	prste.	Za	zimsko	po-

Vojne ostaline v Dravi
Konec	 januarja,	 v	 enem	 izmed	
najhladnejših	 tednov	 te	 zime,	 je	po-
tekala	skupna	vaja	 reševalnih	postaj	
PRS	Maribor,	Velenje	in	Celje	ter	430.	
mornariškega	 diviziona	 Slovenske	
vojske.

Boris	Kolar						Foto:	Bojo	Erakovič
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Izguba	ljudi,	ki	smo	jih	spoštovali	in	
imeli	 radi,	 nas	 vedno	preseneti	 in	
razžalosti.		Porajajo	se	razmišljanja	

o	smislu	življenja,	o	našem	obstoju	 in	
poslanstvu.
Človeško	 življenje	 je	 dragocenost.	
Življenje	nam	daje	 izjemno	priložnost	
biti,	bivati	 in	delovati.	Živimo	v	nekem	
omejenem	času	in	omejenem	drobcu	
vesolja.	Vse	drugo	–	prej	in	potem	–	je	
skrivnost.	 O	 tem	 lahko	 le	 ugibamo,	
domnevamo	 ali	 verujemo.	 Rojstvo	
je	 začetek,	 življenje	 je	 pot,	 smrt	 je	
izpolnitev.
Tvoja	 pot,	 Ivica,	 je	 bila	 vse	 prej	 kot	
lahka.	Rodil	si	se	na	otoku	Krapnju,	v	
domovini	 starodavnih	 potapljačev,	 ki	
so	bili	stoletja	povezani	z	morjem.	Tudi	
tebi	je	bil	poklic	potapljača	tako	rekoč	
položen	že	v	zibko.	Drugače	skorajda	
ni	moglo	biti.	Že	kot	mlad	 fantiček	si	
se	potapljal	in	raziskoval	podvodni	svet	

pomembnejšega	 podvodnega	 dela,	
pri	katerem	nisi	sodeloval.	Mirno	lahko	
rečemo,	da	si	s	svojimi	rokami	zgradil	
pomemben	del	koprskega	pristanišča.	
Kmalu	si	svojo	življenjsko	barko	zasidral	
v	Portorožu:	poroka,	otroci,	družinsko	
življenje	 in	 končno	 tudi	 zaslužena	
upokojitev.	Vendar	 si	 tudi	 takrat	ostal	
zvest	 svojemu	 morju.	 Pred	 domačo	
hišo	si	zgradil	turistično	ladjico,	s	katero	
si	dolga	 leta	 razveseljeval	nadebudne	
turiste.
Veliko	 si	 pomagal	 tudi	 pri	 postavitvi	
p r vega	 muzeja , 	 namenjenega	
podvodnim	dejavnostim.	Nikoli	ti	ni	bilo	
žal	 tvojega	 prostega	 časa.	 Kadarkoli	
smo	te	potrebovali,	si	nam	nesebično	
priskočil	 na	 pomoč.	 Tudi	 v	 zadnjem	
letu,	ko	je	bolezen	že	zaznamovala	tvoje	
zdravje,	 si	 se	 vedno	 odzval	 našemu	
vabilu.	Brez	tvojih	dragocenih	nasvetov,	
spominov,	 fotografij	 in	dokumentov	bi	
bili	osiromašeni	za	pomemben	del	naše	
potapljaške	zgodovine.	V	tej	zgodovini,	
ki	si	jo	toliko	let	aktivno	soustvarjal,	boš	
ostal	zapisan	za	vedno.
Hvala	ti	za	tvoje	prijateljstvo!

Muzej	podvodnih	dejavnosti	Piran,
mag.	Žarko	Sajič

okoli	 domačega	
o toka. 	 Kma lu	
zatem	 si	 pričel	
s	 potapljanjem	
s l u ž i t i 	 s v o j	
vsakdanji	 kruh.	
Sinje	 Jadransko	
morje	 te	 je	 tako	
prevzelo,	 da	 si	
mu	ostal	zvest	do	
konca	 svojega	
življenja.	Skorajda	
ni	 bilo	 koščka	
J a d r a n s k e	
obale,	 kjer	 med	
svojo	 dolgoletno	

potapljaško	kariero	nisi	delal.	Sodeloval	si	
pri	najzahtevnejših	podvodnih	projektih,	
ki	 so	 zahtevali	 izjemno	 strokovnost,	
zbranost	in	veliko	osebnega	poguma.	
Kako	 živo	 še	 vedno	 odzvanjajo	 tvoje	
besede,	ki	smo	jih	z	velikim	navdušenjem	
poslušali!	Razburljive	dogodivščine	 v	
daljnem	Egiptu	in	Siriji,	pripovedovanja	
o	 skrivnostnih	 ladijskih	 razbitinah,	
čudovitih	koralah	 in	spužvah	bodo	za	
vedno	ostali	v	našem	spominu	...
Pogosto	 pa	 je	 beseda	 nanesla	 tudi	
na	dolgo	pot	od	Krapnja	do	Kopra,	ki	
sta	jo	z	bratom	Marinkom	premagala	z	
malim	čolnom	na	vesla.	
Na	potapljaško	barko	sta	
vkrcala	 le	 najnujnejše:	
potapljaški	 skafander	
in	 ročno	 tlačilko.	Takrat	
se	še	nista	zavedala,	da	
bo	 ta	 majhen	 košček	
slovenske	 obale	 postal	
za	 vedno	 vajin	 dom.	
Tukaj	vaju	je	najprej	čakal	
pomemben	izziv:	gradnja	
pristanišča	Koper.	Ni	bilo	

Ivica Jurić 
(25.6.1926-18.12.2009)

tapljanje	so	bolj	kot	suha	obleka	namreč	potrebne	dobre	rokavice.
Sledila	 je	 tiskovna	konferenca,	na	kateri	 je	Mičo	z	naročilnico	 in	
pečatom	SPZ	(in	seveda	s	svojim	vedno	prisotnim	osebnim	šarmom)	
rešil	 zagato	s	 »provijantom«.	Ob	koncu	smo	si	 zadali	 načrte	 za	
uspešnejše	nadaljevanje	in	mati	županja	je	rekla:	»Pa	menda	ja	ne	
bo	nič	počilo.«	In	ni,	zato	se	je	pojedina	začela.	Vojaki	so	se	izkazali	
za	»fine	dečke	 in	dekle«.	NATO	 je	daleč.	Tu	se	začenja	Balkan.	
Hvala	bogu.
Ampak	kaj	so	počeli	Vojo,	Zemljak	in	Tibor	v	noči	med	torkom	in	
sredo?	Kaj	je	bilo	takega	v	Dravogradu,	ki	ga	nekoliko	pretirano	raz-
svetljuje	elektrika	iz	mestne	elektrarne	in	nočne	viške	odvaja	v	vodo	
ali	pa	v	razsvetljavo?	Po	večernem	dnevniku	mesto	potihne,	ampak	
ali	je	res,	da	so	bili	v	garažah	razvratno	veseljačenje	in	stvari,	o	katerih	
ne	bomo	razpredali?	In	zakaj	neki,	so	si	ti	trije	zaslužili	Zlato	urinirko,	
najvišje	priznanje	PDM-ja	za	inovativne	poti	na	begu	iz	realnosti?
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Za	 marsikaterega	 potapljača	 se	
sezona	potapljanja	 začne	maja	
in	 konča	 oktobra.	 Nekateri	 pa	

imamo	 potapljaško	 sezono	 čez	 celo	
leto.	Imam	srečo,	da	živim	v	neposredni	
bližini	 odličnih	potapljaških	 lokacij,	 ki	
pa	so	precejšnjemu	delu	potapljačev	
neznane.	Vsi	so	že	slišali	za	presihajoče	
Cerkniško	jezero,	malo	manj	jih	ve,	da	
se	voda	iz	le-tega	izliva	v	Rakov	Škocjan	
in	teče	skozi	kot	reka	Rak.	V	večini	leta	
je	globina	te	rečice	od	pol	metra	do	treh	
metrov,	 v	nekaterih	 tolmunih	 tudi	 več	
kot	pet	metrov.	Vsako	 leto	 spomladi,	
ko	se	 topi	 sneg	na	Javorniški	planoti	
ter	Snežniku	 in	 je	povečano	deževje,	
ter	 jeseni,	ko	 je	obilica	padavin,	 reka	
prestopi	bregove.	Vsakih	nekaj	 let	so	
padavine	 tako	 obilne,	 da	 se	 gladina	
vode	 poviša	 tudi	 do	 osem,	 deset	
metrov.	Takrat	je	velik	del	gozda	poplav-
ljen	in	za	nas	potapljače	nastopi	najlepši	
čas.	Tok	se	umiri	in	potapljaški	poligon	
se	iz	običajnih	nekaj	sto	metrov	rečne	

ZGODBA O POTOPLJENEM GOZDU
dreves.	V	normalnih	 razmerah	bi	bili	 nekje	
med	gozdom	 in	 rečno	strugo.	Po	približno	
50	m	plavanja	smo	prišli	do	dreves	ter	skalne	
stene.	Ko	smo	lebdeli	ob	drevesu	nad	3	m	
visoko	steno	in	gledali	v	temo,	je	bil	prizor	prav	
strašljiv.	Rahlo	prezebli	prsti	so	dali	vedeti,	da	
je	treba	počasi	že	razmišljati	o	dvigu,	vendar	
je	bila	 radovednost	prevelika.	Spustili	 smo	
se	v	 temo.	Ko	 je	soj	svetilke	osvetlil	 luknjo	
pod	drevesno	korenino,	smo	v	njej	zagledali	
mirujočo	ribo	menek.	 Izpod	skal	se	 je	čutil	
pritok	 vode.	Počasi	 smo	nadaljevali	 naprej	
in	ob	pogledu	proti	površju	zagledali	veje,	ki	
so	kot	kakšna	pošast	preprečevale	sončnim	
žarkom,	da	bi	prodrli	globlje.	Po	nekaj	metrih	
nam	je	pot	zaprlo	gosto	grmovje,	zato	smo	se	
nekoliko	dvignili	in	na	drugi	strani	znova	padali	
v	temo.	In	spet	so	nam	veje	mogočnih	hrastov	
odvzemale	svetlobo,	kot	da	bi	nam	hotele	kaj	
skriti.	Počasi	nas	je	mraz	že	načenjal	in	tako	
smo	zaplavali	proti	potopljeni	cesti.	Globina	
je	bila	manjša	in	sonce	je	veselo	posijalo	na	
nas.	Zagledali	 smo	 tablo,	ki	ponazarja	eno	
od	 točk	 naravoslovne	 učne	 poti.	 Pogled	
proti	gladini	je	bil	svetal,	videle	so	se	krošnje	
dreves	in	vedeli	smo,	da	smo	že	čisto	blizu	
konca.	Ko	smo	pogledali	iz	vode,	je	bilo	na	
poti	nekaj	metrov	stran		videti	sprehajalce,	ki	
so	začudeno	gledali,	kaj	se	dogaja.	Ko	sem	
se	ozrl	proti	drevesom,	sem	videl	kup	pijavk,	
ki	so	zlezle	iz	mrzle	vode.	Z	zanimanjem	sem	
zrl	nazaj	v	globino	vode	in	se	spraševal,	kaj	
se	skriva	tam	naprej.	Je	drugače	kot	takrat,	
ko	ni	vode?	Če	zaplavam	na	drugo	stran,	bom	
našel	 kak	nov	kotiček,	kjer	 zaradi	gostega	
neprehodnega	grmovja	nisem	še	nikoli	bil?	
Tako	mene	in	moje	kolege	vedno	znova	vleče	
v	ta	skrivnostni	potopljen	gozd.	

struge	spremeni	v	obsežno	potopljeno	
dolino.	Predlani	in	lani	decembra	se	je	
zgodilo	prav	to.	Seveda	smo	kolegi	 iz	
DPD	RAK	izkoristili	ugodne	razmere	in	
naredili	 dan	pred	silvestrovim	 ter	dva	
dni	po	njem	potope	v	čarobno	zeleno	
vodo.	Kar	klicala	nas	je.	Opremili	smo	
se	pri	hotelu	Rakov	Škocjan,	se	nato	
spustili	približno	10	m	nižje	in	se	podali	
v	hladno	vodo.	Voda	je	imela	4,5	°C.	
Zaradi	 velike	količine	mulja	 in	blata	 v	
vodi	je	bila	vidljivost	slaba,	tja	do	dveh	
metrov.	Vendar	počasi	se	daleč	pride.	
Najprej	smo	poiskali	rečno	strugo,	tako	
da	smo	plavali	kar	nad	ozko	stezico,	ki	v	
normalnih	pogojih	pripelje	obiskovalca	
do	 vode.	 Po	 strugi	 smo	 se	 počasi	 z	
blagim	tokom	spustili	naprej	do	lesene	
brvi,	 kjer	potok	prečka	naravoslovna	
učna	pot,	ki	pelje	od	začetka	do	konca	
reke	Rak.	Tam	smo	zavili	iz	struge	in	se	
zopet	po	poti	podali	proti	gozdu.	Kmalu	
smo	 se	 znašli	 sredi	 ravnice,	 polne	
krtin,	nizkega	grmičevja	 in	osamljenih	

Domen	Skuk	-	Tunko							Foto:	Domen	Skuk	-	Tunko
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Opisal	 bom	 eno	 izmed	 vrst	 ročnih	 bomb,	
ki	so	v	naših	vodah	najštevilnejše	in	sem	
se	 z	 njimi	 pri	 potapljanju	 večkrat	 srečal	

tudi	sam.	To	so	rdeče	obarvane	italijanske	ročne	
bombe,	pri	 nas	 znane	kot	paradajzarice.	Bombe	
so	kljub	 temu,	da	že	60	 let	 ležijo	v	vodi,	 izredno	
nevarne.	 Neprevidnemu	 najditelju	 lahko	 v	 rokah	
hitro	 eksplodirajo	 -	 zato	 ne	 prijemaj,	 samo	 glej!	
Ročne	 bombe	 je	 med	 drugo	 svetovno	 vojno	
izdelovala	italijanska	vojska,	pod	oznako	Mod.35.	
Konstrukcija	 je	 iz	 tanke	 aluminijaste	 pločevine,	
prebarvane	 z	 živo	 rdečo	 barvo,	 ki	 jim	 je	 dajala	
zloglasen	ugled,	da	so	nevarne.	Angleži	so	jim	dali	
vzdevek	“Red	Devils”,	mi	pa	paradajzarice.
Obstajajo	 še	 druge	 različice	 teh	 vrst	 (svetlobne,	
dimne)	 in	 tudi	 prilagojene	 drugim	 konceptom	
(zažigalne,	lepljive	granate),	vendar	bom	poudarek	
dal	 le	 trem	visoko	eksplozivnim:	OTO,	BREDA	 in	

SRCM.

Paradajzarica
Na	rečnem	dnu	Krke	sem	se	že	večkrat	srečal	
z	 neeksplodiranimi	 eksplozivnimi	 sredstvi,	
večinoma	 ostanki	 iz	 druge	 svetovne	 vojne.	
Teh	ne	manjka	ne	v	Krki	ne	v	drugih	vodah	po	
Sloveniji.	Pirotehniki	vsako	leto	zberejo	in	uničijo	
ogromno	teh	smrtno	nevarnih	sredstev.

Milan	Pergar	Cic						Foto:	Milan	Pergar	Cic
Tipi in proizvajalci Mod.35.

Njihova	višina	se	giblje	od	80	do	97	mm,	s	premerom	od	51	do	
56	mm	in	težo	približno	200	g.	Uporabljeni	eksploziv	 je	TNT,	z	
učinkom	smrtne	nevarnosti	v	premeru	10	do	15	metrov.

POTAPLJANJANJE V DAHABU,
Odhod 1. Maj 2010, 8 dni, Letalo (Ljubljana – Sharm - Ljubljana), hotel CORALIA CLUB 
DAHAB 4*, 7 × polpenzion v dvoposteljni sobi, 10 potopov v okolici Dahaba (zrak, uteži, 
transfer in vodenje),  
POSEBNA PONUDBA ZA LANE SPZ: 

CENA: 849 €

Program potovanja je asovno okviren, možna so odstopanja v voznem redu letalskih prevoznikov. Splošni pogoji in 
navodila so sestavni del programa in so vam na voljo v naši poslovalnici in na spletni strani www.skupinanoriksub.si. 

(*) Popust velja za lane  SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE ob priložitvi veljavne lanske izkaznice. 

EGIPT...

info@sub-net.si - 05 673 22 18 - 041 746 153

Naj te spomnim še enkrat: 
ne prijemaj, samo glej!

799 € 
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Z	Mlađenom	in	Antonom	se	imamo	
namen	 s	 čolnom	 odpeljati	 k	
znamenitemu	 in	edinstvenemu	

Blejskemu	 otoku	 in	 narediti	 potop	
okoli	njega.	Še	preden	pa	natovorimo	
vso	potapljaško	opremo	na	gumijasti	
klubski	 čoln,	 moramo	 počakati	
potapljača,	 ki	 prihaja	 z	 Nizozemske	
in	 ima	 željo,	 da	 bi	 se	 z	 nami	 potopil	
v	 Blejsko	 jezero.	 Vse	 tri	 nas	 močno	
zanima,	 koga	 nam	 blejsko	 turistično	
društvo	 pošilja.	 Zastavljajo	 se	 nam	
razna	vprašanja	-	kakšne	potapljaške	
izkušnje	 ima	 nizozemski	 potapljač,	
kaj	od	opreme	ima	s	seboj,	če	sploh	
kaj	ima?
Točno	ob	deseti	uri	dopoldan	(točen	
kot	švicarska	ura)	se	pojavi	nizozemski	
potapljač	 srednjih	 let,	 se	 na	 hitro	
predstavi	in	v	nekaj	minutah	znosi	na	
betonsko	 obalo	 Grajskega	 kopališča	
kompletno	 scuba	 opremo,	 suho	

potapljaško	 obleko	 in	 podvodni	
fotoaparat.	Moj	pogled	med	njegovo	
opremo	takoj	opazi	aparat	SLR	Nikon	
v	 Ikelite	 ohišju.	 Takoj	 mi	 postane	
jasno,	da	 je	Nizozemec	Ron	Jansen	
iz	pravega	»potapljaškega	testa«	in	da	
z	njim	verjetno	ne	bo	nobenih	 težav.	
Mlađenova	 izpiljena	 angleščina	 nam	
pomaga	pri	medsebojnih	dogovarjanjih	
za	potop.	Edina	kost,	ki	se	nam	zatakne	
v	grlu,	je	bila	Ronova	želja	fotografirati	
neko	 čudno	 ribo	 z	 imenom	 »cat	
fish«.	 Kar	 nekaj	 minut	 smo	 porabili,	
preden	 smo	 razvozlali,	 kaj	 nam	 Ron	
želi	dopovedati.	Nato	pa	smo	končno	
ugotovili,	 da	 je	 ta	 čudna	 žival	 nič	
drugega	 kot	 naš	 stari	 znanec	 brkati	
som.	Po	dogovarjanju	v	angleščini	 in	
manjšem	 »komuniciranju«	 z	 rokami	
končno	primemo	za	delo.	Natovorimo	
vso	potapljaško	in	fotografsko	opremo	
v	 klubski	 čoln	 ter	 se	 odpeljemo	 po	
mirni	in	sončni	gladini	Blejskega	jezera	
na	»foto-lov«.	Ronu	obljubimo,	da	se	z	
edinega	otoka	v	Sloveniji	ne	vrnemo,	
dokler	 ne	 najdemo	 našega	 starega	
znanca	 z	 dolgimi	 brki.	 Že	 takoj,	 ko	
popadamo	 s	 potapljaško	 opremo	 v	
vodo,	 pa	 nam	 postane	 jasno,	 da	 bo	

Ronu	obljubljeno	željo	 težko	 izpolniti.	
Vidljivost	v	vodi	okoli	otoka	je	podobna	
»plavanju	 v	 šalci	 črnega	 turškega	
kofeta«.	Že	prve	minute	potopa	v	jezeru	
nihče	nikogar	ne	 vidi,	 kaj	 šele	najde.	
K	sreči	 se	 vsi	 takoj	ponovno	dobimo	
na	modrikasti	gladini	Blejskega	jezera.	
Mlađen	in	Anton	se	modro	odločita	za	
skupni	potop	z	»bratsko	vrvjo«,	midva	z	
Ronom	pa	se	odločiva	plavati	v	smeri	
urinega	kazalca	okoli	otoka.	Skoraj	eno	
uro	dolgo	plavanje	okoli	Blejskega	otoka	
je	 bilo	 podobno	 iskanju	 igle	 v	 senu.	
Ronove	 »cat	 fish«	ni	bilo	od	nikoder.	
Vse,	 kar	 sva	 našla	 na	 dnu	 jezera,	 je	
bilo	nekaj	 školjk	 (jezerskih	brezzobk)	
in	par	praznih	pločevink	piva.	Dvigneva	
se	na	gladino	in	zaključiva	neuspešen	
potop.	Na	Ronovo	željo	naredimo	še	
en	»častni	krog«	s	čolnom	okoli	otoka,	
seveda	 z	 obveznim	 fotografiranjem	
znamenitih	blejskih	stopnic,	ki	vodijo	k	
cerkvi	na	otoku.	
Po	hitrem	medsebojnem	posvetovanju	
se	odločimo	za	še	en	potop	v	Grajskem	
kopališču.	 Mlađena	 že	 kliče	 častna	
očetovska	dolžnost	»previjanja	plenic«,	
midva	z	Antonom	pa	vsem	trem	napolniva	
jeklenke	za	drugi	potop.	Ron	se	ponovno	

Cat fish
Sobota,	 11.	 julij	 2009,	 Grajsko	
kopališče	na	Bledu.	Obeta	se	nam	
lep	 sončen	 dan	 brez	 oblačkov	 in	
vetra,	edini	problem	je	izredno	slaba	
vidljivost	v	Blejskem	jezeru.	

Marko	Osojnik						Foto:	Ron	Jansen
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prepriča	v	brezhibno	delovanje	svojega	
digitalnega	 SLR	 fotoaparata.	 Sledi	
mučno	oblačenje	mokrih	neoprenskih	
oblek.	Ko	opazujem	Rona,	kako	 leze	
v	 svojo	 trilaminatno	 suho	 obeko,	 mu	
za	trenutek	zavidam.	Sledijo	še	zadnji	
»varnostni	potapljaški	znaki«	na	gladini	
jezera,	nato	pa	ponovni	 »foto-lov«	na	
»cat	 fish«.	Plavamo	proti	betonskemu	
pomolu,	 ki	 ga	 nad	 vodno	 gladino	
držijo	veliki	in	močni	leseni	piloti,	trdno	
zabiti	v	muljasto	dno	Blejskega	jezera.	
Izredno	slaba	vidljivost	v	jezeru	nas	še	
kar	naprej	spremlja.	Prvi	manjši	somi,	ki	
ji	srečamo	na	poti,	nam	počasi	zbežijo	
v	 temno	globino	 jezera.	Srečamo	še	
jato	krapov,	nekaj	smučev	in	ščuko,	ki	
nam	potrpežljivo	pozira	med	 lokvanji.	
Nato	se	potopimo	pod	veliko	zaščitno	
mrežo,	 tu	pa	se	nam	v	 temnem	kotu	
končno	 prikaže	 naš	 iskani	 prijatelj	
»brko«,	kateremu	je	bil	posvečen	naš	
potapljaški	dan.	Ron	hitro	pripravi	svoj	
fotoaparat	 »za	 strel«.	 Ko	 Ron	 naredi	
prve	 fotografije,	 se	 somu	 previdno	
približam	 še	 jaz.	 Primerno	 velik	 som	
hitro	postane	naš	zaupljivi	prijatelj.	Vsi	
trije	dobimo	občutek,	da	 se	nikomur	
od	 nas	 nikamor	 več	 ne	 mudi.	 Po	

dvajsetih	minutah	poziranja,	gledanja	
in	 občudovanja	 drug	 drugega	 se	 od	
soma	poslovimo.	Vidno	zadovoljni	 se	
počasi	dvignemo	na	gladino	jezera.	Ron	
nama	na	svojem	digitalnem	ekranu	takoj	
pokaže	svoje	prve	posnetke.	Strinjamo	
se,	da	bi	bila	kvaliteta	fotografij	mnogo	
boljša,	če	bi	bila	voda	v	jezeru	vsaj	malo	
bolj	čista.	Nekdo	pač	mora	biti	kriv!	
V	soboto	pozno	zvečer	me	Ron	Jansen	
prijetno	 preseneti	 z	 USB	 ključem	 (z	
naloženimi	podvodnimi	fotografijami)	pri	
meni	doma.	Končno	imamo	tudi	nekaj	
več	časa	za	»debato«	in	za	spoznavanje	
drug	 drugega	 še	 na	 suhem.	 Pri	
vpisovanju	skupnih	potopov	v	Ronov	že	
močno	 razpadajoč	
»diving	 log	 book«	
opazim	 zataknjene	
kar t ice, 	 ko t 	 so	
SSI	 Dive	 master,	
f o t o i n š t r u k t o r,	
»snorkel	inštruktor«.	
R o n o v i 	 p r v i	
potapljaški	 »koraki«	
segajo	v	daljnje	leto	
1971,	ko	je	delal	kot	
vojaški	 potapljač.	
Svoj	 prvi	 potop	 je	

opravil	 v	 Amsterdamu	 v	 mrzli	 vodi	
jezera	 Sloterplas.	 Bil	 je	 inšpektor	 za	
podvodne	 konstrukcije,	 trenutno	 pa	
je	redno	zaposlen	kot	računalničar	na	
letališču.	Zadnja	leta	mu	največ	veselja	
prinašajo	 podvodni	 video,	 podvodna	
fotografija	 in	 pisanje	 fotoreportaž.	
Za	 podvodno	 fotografijo	 uporablja	
digitalni	 SLR	 fotoaparat	 Nikon	 D-90,	
paleto	 različnih	 objektivov	 (na	 Bledu	
je	 uporabljal	 objektiv	 Sigma	 10-20	
mm),	 Ikelite	 ohišje	 in	 dve	 bliskavici	
DS	125.	
Potapljali	smo	se:	Ron	Jansen,	Mlađen	
Simeunović,	 Anton	 Munih	 in	 Marko	
Osojnik.
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Pri	tem,	za	 tiste	čase	 izrednem	
dosežku,	je	uporabil	fotoaparat	
na	mokro	koloidno	ploščo,	ki	ga	

je	namestil	v	bakreno	ohišje.	Aparat	je	
z	ohišjem	tehtal	pod	vodo	182	kg!	Za	
dvig	tega	monstruoznega	aparata	oz.	
za	 kompenzacijo	 njegove	 negativne	
plovnosti	 je	bil	potreben	 lesen	sod	s	
prostornino	225	 litrov.	Fotografiranje	
je	bilo	še	bolj	neverjetno,	saj	so	bile	za	
uspešno	fotografijo	pogosto	potrebne	
30-minutne	ekspozicije.	Pri	potapljanju	
je	uporabljal	težko	potapljaško	opremo	
(kovinska	čelada)	z	dovodom	zraka	s	
površine,	kasneje	pa	aparat	na	zaprti	

krog,	 s	 katerim	 se	 je	 lahko	 potapljal	
do	tri	ure.
Inovativni	 profesor	 Boutan	 je	 izdelal	
tudi	prvi	podvodni	sistem	za	bliskavico.	
Sod,	napolnjen	z	zrakom,	je	zagotavljal	
potrebni	kisik	za	 luč	na	alkohol,	ki	 je	
bila	zaprta	v	vodotesni	stekleni	kupoli.	
Ta	je	služila	tudi	kot	reflektor	bliskavice.	
Ob	pravem	trenutku	je	Boutan	sprožil	
bliskavico	 tako,	da	 je	stisnil	gumijast	
mešiček,	 ki	 je	 v	 plamen	 luči	 pihnil	
magnezij.	 Zaradi	 vsega	 tega	 se	 je	 v	
zgodovino	zapisal	kot	oče	podvodne	
fotografije.	
Prve	Boutanove	fotografije	so	bile	neja-
sne	in	so	bile	narejene	z	modificiranim	
tako	 imenovanim	 detektivskim	 fotoa-
paratom	 (širok	 izraz,	 ki	 je	 označeval	
različne	 majhne	 fotoaparate),	 pri	 ka-
terem	je	uporabljal	plošče	dimenzij	9	
x	12	cm.	Fokusiranje	je	bilo	težavno,	
ekspozicije	 so	 trajale	 do	 30	 minut,	
merjenje	 časa	 je	 bilo	 komplicirano,	

ker	ni	bilo	podvodnih	ur.	Drug	 fotoa-
parat	je	bil	izdelan	tako,	da	je	bil	med	
uporabo	 v	 celoti	 poplavljen.	 Njegov	
konstruktor	 je	bil	 laboratorijski	 tehnik	
Joseph	David.	Uporabljal	je	posebno	
lakirane	 Lumierjeve	 plošče,	 vendar	
sistem	ni	bil	uspešen.	Več	uspeha	je	
doživel	vodotesni	aparat,	ki	je	vseboval	
šest	 plošč	 dimenzij	 18	 x	 24	 cm	 na	
kovinskem	okviru.	
Kljub	veliki	teži	in	velikosti	celotnega	si-
stema	(fotoaparat	v	ohišju	in	bliskavica)	
je	Boutan	leta	1898	na	globini	3	metrov	
naredil	dovolj	dobro	fotografijo	samega	
sebe,	 sodelavca	 Davida	 in	 različnih	
podvodnih	 objektov.	 Leto	 kasneje	 je	
bila	na	globini	50	metrov	 z	daljinsko	
sproženim	 fotoaparatom	 narejena	
fotografija	 plošče,	 ki	 je	 bila	 pritrjena	
pred	 objektivom,	 in	 na	 njej	 je	 pisalo	
photographie	sous-marine.	Plošča	je	
bila	osvetljena	z	obločno	 lučjo,	ki	so	
jo	napajale	baterije.

Prvi začetki podvodne fotografije
Louis	 Boutan	 (1859	 -	 1934),	 pro-
fesor	zoologije	na	 francoski	morski	
raziskovalni	 postaji	 Arago,	 je	 leta	
1893	naredil	prvo	uspešno	podvod-
no	fotografijo.

Igor	Urh							Foto:	Igor	Urh
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1891	 –	 Dr.	 W.	 Stevenson	 je	 pisal	 o	 uporabi	 leč	 pod	
vodo.
1893	–	Objava	prvih	fotografij	Francoza	Louisa	Boutana	
in	Josepha	Davida.	To	sta	danes	najstarejši	podvodni	fo-
tografiji	(“Mémoire	sur	la	Photographie	Sous-	Marine”	-		
Arch.de	Zool.Exp.	et	Gén.,	3éme	sér.,	1	:	281-324).	
1893	–	W.	Saville-Kent	je	izdal	knjigo	“The	Great	Barrier	
Reef	of	Australia	:	its	Products	and	Potentialities”.
1896	–	Louis	Boutan	in	Joseph	David	sta	uporabila	svoj	
drugi	podvodni	aparat;	Boutan	je	želel	narediti	podvodno	
fotopanoramo	za	svetovno	razstavo	leta	1900	v	Parizu.
1898	–	Louis	Boutan	in	Joseph	David	sta	uporabila	svoj	
drugi	podvodni	aparat;	objava	prvih		 podvodnih	
posnetkov	 z	 uporabo	 bliskavice	 (“L’instantané	 dans	 la	
Photographie	Sous-	Marine”).
1898	 –	 Simon	 Lake	 je	 naredil	 fotografije	 rib	 iz	 svoje	
podmornice.
1898	–	V	ZDA	sta	C.F.	Bristol	in	dr.	Romborts	uporabila	
vodotesno	ohišje.
1899	 –	 L.	 Boutan	 je	 naredil	 fotografijo	 na	 globini	 50	
metrov	z	umetno	lučjo.
1900	 –	 Projekcija	 filma	 L.	 Boutana	 na	 mednarodnem	
kongresu	 fotografije	 v	 okviru	 svetovne	 razstave	 v	 Pa-
rizu.
1900	–	Izšla	je	knjiga	L.	Boutana	in	Deleurjev	opis	ama-
terske	priprave	(“La	Photographie	Sous-Marine	et	les	Pro-
grés	de	la	Photographie”,	Schleicher	Fréres,	Paris).		

Vabimo	vse	CMAS	inštruktorje,	ki	žele	
pridobiti	 licenco	 za	 izobraževanje	 po	
CMAS	 šolskem	 sistemu	 in	 imajo	 za	
to	 ustrezne	 pogoje,	 da	 se	 udeležijo	
licenčnega	seminarja,	ki	bo	v	soboto, 
06.03.2010 od 10 do 13 ure	v	novih	
prostorih	društva	DRM	v	Ljubljani,	Ste-
gne 35	(vhod	z	zadnje	strani	stavbe,	
poleg	dnevnega	bara	»Stolček«).	
CMAS	licenčni	seminar	je	organiziran	
enkrat	letno,	v	Ljubljani.	Udeležba	na	
seminarju	ni	obvezna.
Inštruktorje	 pozivamo,	 da	 pošljejo	
svoje	kritike	in	predloge	za	boljše	de-
lovanje	 CMAS	 šole.	 Predloge	 se	 bo	
obravnavalo	na	seminarju,	morebitne	
spremembe	 pa	 prejmejo	 licencirani	
inštruktorji	po	elektronski	pošti.	
Prijavo	udeležbe	na	seminarju	in	svoje	
predloge	morajo	inštruktorji	poslati	na	
elektronski	naslov	sola@spz.si.
Vsebina seminarja:
1.	 Poročilo	o	delu	CMAS	šole	v	pre-

teklem	letu
2.	 Spremembe	 na	 področju	 CMAS	

šole
3.	 Plan	 dela	 CMAS	 komisije	 za	 leto	

2010
4.	 O b r a v n a v a n j e 	 p r e d l o g o v	

inštruktorjev
5.	 Arterijska	plinska	embolija	v	prime-

rih,	ko	ni	prišlo	do	barotravme	pljuč	
–	predavatelj	dr.	Kneževič

6.	 	Procesi	v		človeškem	organizmu	pri	
potopih	globlje	od	35m	ter	njihove	
posledice,	predavatelj	dr.	Možina

7.	 Razno
8.	 Družabno	srečanje	s	prigrizkom	in	

pijačo	ob	13	uri	
Cena	CMAS	 licence	za	 leto	2010	 je	
15	EUR.
Licenco	 prejmejo	 le	 inštruktorji,	 ki	
izpolnjujejo	 vse	 zahtevane	 pogoje,	
med	 drugim	 tudi	 plačano	 članarino	
SPZ	za	leto	2010.
CMAS	inštruktorji	morajo	za	pridobitev	

licence	 poslati	 poleg	 izpolnjenega	
obrazca	(http://www.spz.si/trgovina/
dokumenti%5C26%5C2%5C2004%5
CVloga-CMASLicence_217.doc)	 tudi	
dokazila	o	zavarovanju	proti	odgovor-
nosti	(npr.	DAN	Basic	Proffessional)	ter	
o	aktivnem	statusu	DAN	O2.	Vlogo	in	
dokazila	lahko	pošljete	po	elektronski	
pošti	(sloa@spz.si)	ali	jih	predložite	na	
seminarju.
Udeleženci	 seminarja	 lahko	 plačajo	
licenčnino	z	gotovino	na	samem	semi-
narju	pol	ure	pred	pričetkom	seminarja	
ali	pa	nakažete	na	TRR	SPZ:	02340-
0019860842,	 s	 pripisom	 »Licenca	
CMAS«.
CMAS	 inštruktorji,	 ki	 izpolnjujejo	
pogoje	 za	 licenco	 2010	 in	 se	 niso	
udeležili	seminarja,	prejmejo	po	pošti	
nalepko	»licenca	2010«.

Igor	Urh
Predsednik	CMAS	komisije	za	izobraž.

Inštruktorski CMAS licenčni seminar

1856	–	Anglež	William	Thompson	 je	naredil	 fotografijo	na	
globini	6	metrov.
1856	–	Nemec	Wilhelm	Bauer	 je	naredil	 več	 fotografij	 iz	
podmornic.
1866	–	Francoz	Ernest	Bazin	je	fotografiral	iz	svojega	obser-
vatorija.
1869	–	Fotografija	v	knjigi	»20.000	milj	pod	morjem«	avtorja	
Julesa	Verna.
1873	–	Švicar	F.A.	Forel	je	poiskušal	ugotoviti	globino,	do	kate-
re	seže	dnevna	svetloba,	tako	da	je	v	Genovskem	jezeru	potopil	
za	svetlobo	občutljiv	papir,	obdelan	s	srebrovim	nitratom.
1875	–	Američan	Edward	Muybridge	 je	poročal	o	uporabi	
Dallmeyerevih	leč	v	zalivu	San	Francisca.
1880	–	Eksperiment	Američana	George	C.	Moora	v	Steer-
bridgu.
1881	–	Švicar	Asper	je	v	jezeru	naredil	eksperiment	s	potopi-
tvijo	želatinsko–bromovega		srebrnega	diska.
1885	–	Angleška	 inženirja	E.G.	Carey	 in	W.D.	Valentine	
sta	med	gradnjo	mostu	 fotografirala	 v	komori	pod	visokim	
pritiskom.
1885	-	1889	–	Hermann	Fol	 in	Édouard	Sarasinsta	sta	za	
svoje	študije	penetracije	dnevne	svetlobe	v	morju	uporabila	
fotografsko	ploščo.	V	Villefranchu	sta	dokazala,	da	je	dnevna	
svetloba	prodrla	do	globine	465	metrov.
1888	–	Francoz	Paul	Regnard	je	predstavil	fotometer	in	pri-
pravo,	ki	»omogoča	fotografiranje	morskega	dna«.
1889	–	Marquis	de	Folin	je	naredil	načrt	aparata	brez	navodil	
za	izgradnjo.

Nekaj mejnikov v podvodni fotografiji
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Naročite revijo Potapljač

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

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

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

na e-mail: potapljac@spz.si

Ime in priimek

Kraj in datum Podpis

Naslov

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

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

j

VROČA LINIJA 

OGLAŠEVANJA REVIJE 

POTAPLJAČ

030/323 252

e-mail: oglasevanje@spz.si

Kljub	visoki	plimi,	voda	je	ob	dese-
tih	dopoldan	poplavljala	piransko	
nabrežje,	in	pomanjkanju	zraka	

smo	bili	 trdno	odločeni	bogu	Neptu-
nu	darovati	 sarmo,	da	nam	bo	 tudi	 v	
letošnjem	 letu	 naklonil	 lepe	 in	 varne	
potope.	Zbrali	smo	se	v	kavarni	Da	noi	
ob	morju.	Eden	od	požrtvovalnih	članov	
je	uredil,	da	so	nam	odprli	gasilski	dom,	
kjer	smo	se	lahko	na	suhem	preoblekli.
Avtomobile	s	potapljaško	opremo	smo	
prestavili	 v	 neposredno	 bližino	 gasil-
skega	doma,	kar	v	Piranu	tudi	pozimi	
ni	 mačji	 kašelj.	 V	 sivem,	 z	 debelimi	

oblaki	pokritem	popoldnevu	smo	se	ob	
pol	treh	spustili	po	stopnicah	v	morje.	
Poleti	 je	 tam	 mestno	 kopališče.	 Bilo	
nas	je	osem	najpogumnejših	in	najbolj	
neustrašnih.	Zbrali	smo	se	v	krogu	in	
pod	kamen	je	Danica	postavila	vrečko	
s	 slastno	 sarmo	 in	 pločevinko	 piva.	
Dogodek	je	s	fotoaparatom	v	eni	roki	in	
svetilko	v	drugi	beležil	Boris.	Po	daro-
vanju	smo	v	parih	nadaljevali	potop	po	
enoličnem	 muljastem	 morskem	 dnu.	
Temperatura	vode	je	bila	za	začetek	ja-
nuarja	visoka:	kar	12	°C.	Vidljivost	sre-
dnje	slaba:	2-3	metre.	Zelo	smo	pazili,	
da	nismo	s	plavutkami	skalili	morskega	
dna,	sploh	ker	je	na	jugozahodni	strani	
piranske	punte	morje	plitvo	in	morsko	
dno	ravno,	obraščeno	z	algami.	Ribe	
so	se	poskrile	globlje	na	dno,	tako	da	
s	sopotapljačem	Mikijem	nisva	videla	
niti	ene	same.	Pač	pa	je	na	peščeno-

Novoletno darovanje sarme Neptunu
Tudi	letos	smo	se	najbolj	neustrašni	
člani	PLK	zbrali	v	Piranu	v	soboto,	2.	
januarja.	In	prav	na	ta	dan	je	lilo	kot	
na	sodni	dan.	

muljastem	 dnu	 kraljevala	 prekrasna	
morska	 zvezda.	 Imeli	 smo	 res	 veliko	
srečo.	Počastilo	nas	je	morsko	šilo.	To	
je	organizem,	ki	je	zelo	redko	na	očeh	
opazovalcev.	Najdemo	ga	v	okolju,	kjer	
ni	močnih	podvodnih	tokov,	pod	previsi	
v	bližini	raznih	votlinic,	kamor	se	lahko	
hitro	umaknejo	pred	plenilci.	Morsko	
šilo	 in	morske	konjičke	povezuje	 ista	
družina.	Na	povratku,	tik	ob	pomolu,	
sem	v	daljavi	opazila	oranžni	madež.	
Glej,	 glej,	 čudo!	 Otroku	 je	 burja	 za-
gnala	v	morje	plastičen	dežniček.	Vzela	
sem	ga	in	ga	neprevidno	razprla	nad	
gladino.	V	kričeče	oranžno	notranjost	
se	je	uprl	sunek	široka	in	za	malo	pa	bi	
ga	znova	odneselo	neznano	kam.	
Potop	je	trajal	40	minut.	Ravno	prav,	
da	smo	se	zadovoljni	in	vzneseni	vrnili	
na	 kopno,	 kjer	 so	 na	 junake	 čakala	
dekleta	in	žene.	Še	posebej	 je	teknil	
požirek	 viljamovke,	 ki	 nam	 jo	 je	 ra-
dodarno	ponudil	Grozdan,	 in	nam	 je	
pognala	 kri	 po	 žilah	 ter	 nas	 segrela.	
Na	 suhem	 in	 pod	 streho	 sosednje	
kavarne	smo	se	čudili	naši	smelosti,	
saj	dobrega	namena	niso	ustavili	ne	
dež,	 kaj	 šele	 nizke	 temperature	 in	
popraznični	maček.

Tea	Štoka						Foto:	Boris	Vuga
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Potapljaški	 veleslalom	 je	 bil	
letos	 že	 peti	 zapovrstjo	 in	
po	 lanski	 odločitvi	 na	 Rogli,	

kjer	 so	 nas	 gostili	 potapljači	 iz	 DPD	
Trbovlje,	 je	 organizacija	 letošnjega	
veleslaloma	potapljačev	pripadla	ekipi	
NITRO	DIVING-a	oziroma	Nitro	 sport	
kluba,	 seveda	ob	podpori	Slovenske	
potapljaške	 zveze.	 »Nitrovci«	 smo	se	
odločili,	da	bomo	dogodek	gostili	kar	
na	domačem	terenu,	torej	na	smučišču	
Kope,	kjer	 imamo	tudi	šolo	smučanja	
in	 deskanja	 na	 snegu.	 Svoj	 prihod	
je	 napovedalo	 nekaj	 več	 kot	 100	
potapljačev,	a	je	hladna	sobota	na	sneg	
privabila	še	več	udeležencev	in	tako	nas	
je	bilo	skupaj	z	navijači	nekaj	več	kot	
150.	Prišli	so	člani	potapljaških	klubov	iz	
vse	Slovenije,	tako	Primorci,	Gorenjci,	
Notranjci,	 Dolenjci,	 Zasavci,	 Štajerci	
kot	seveda	tudi	Korošci.	Prišle	so	ekipe	
trinajstih	 potapljaških	 klubov:	 Nitro	
diving,	VS	DIVE	iz	Slovenske	Bistrice,	
Krota	sub,	DPD	Jezero	iz	Velenja,	DPS,	
Potapljaško	 društvo	 Maribor,	 DPD	
Trbovlje,	 T	 sport,	 KPA	 Novo	 mesto,	
Plavutka	 in	Nemo	iz	Portoroža.	Nekaj	
zagrizenih	potapljačev	se	 je	pripeljalo	
celo	s	Hrvaške.	

Tekma	je	bila	napovedana	ob	12.30,	
tako	da	so	imeli	tekmovalci	dovolj	časa,	
da	so	preizkusili	 teren	 in	se	pripravili	
na	tekmo,	ki	je	bila	seveda	namenjena	
bolj	 zabavi	 kot	 resnemu	 tekmovanju.	
Organizatorji	 so	 tekmovalce	 razdelili	
v	štiri	kategorije:	do	18	let,	od	19	do	
35	let,	od	36	do	50	let	in	več	kot	50	
let.	Vse	kategorije	so	imele	kar	nekaj	
tekmovalcev,	pogrešali	smo	le	ženske	
nad	50	let.	Po	progi	se	je	spustilo	130	
smučarjev	in	deskarjev.		Poleg	tega	so	
bila	udeležencem	ponujena	testiranja	
najnovejše	 smučarske	 in	 deskarske	
opreme,	vse	skupaj	pa	je	ogreval	DJ	v	
Holzer	pubu,	ki	slovi	po	dobrih	zabavah	
v	 pancerjih.	 In	 tudi	 tokrat	 ni	 bilo	 nič	
drugače.	Ker	smo	potapljači	znani	kot	
dobri	»žurerji«,	se	je	po	uradnem	delu	
dogodka	še	kar	nekaj	časa	plesalo	in	
pelo	pod	žarometi.
Organizatorji	so	z	medaljami	nagradili	
prve	 tri	 udeležence	 vsake	 kategorije	
(ženske	 in	 moške).	 Nagradili	 so	 tudi	
najmlajšega	 udeleženca,	 ki	 je	 štel	
9	 let	 in	 je	 na	 veleslalom	 prišel	 iz	
Velenja,	kot	tudi	najstarejšega,	starega	
dobrih	58	let.	Udeležence	je	v	imenu	
Slovenske	potapljaške	zveza	pozdravil	
Vlado	 Ban	 in	 nekatere	 med	 njimi	
nagradil	s	praktičnimi	nagradami.	Kot	
najboljši	 klub	 (najhitrejši	 po	 časih)	
je	 bil	 razglašen	 DPD	 Velenje,	 ki	 je	
prejel	 tudi	prehodni	pokal.	Ker	 je	bil	
namen	dogodka	predvsem	druženje,	
so	 organizatorji	 nagradili	 tudi	 dekle	
z	 najslabšim	 časom.	 Vzdušje	 je	 bilo	

REZULTATI
Kategorija do 18 let
DEKLICE
1.	 Lara	Klemenc,	PDM,	53.32
2.	 Urška	Lokan,	KPA	NM,	58.97
3.	 Nadja	Želj,	PDM,	1.06,65

FANTJE
1.	 Klemen	Zupan,	KPA	NM,	42.78
2.	 Teo	Čeh,	DPD	Jezero,	43.06
3.	 Til	Čeh,	DPD	Jezero,		45.22

Kategorija 19-35 let
ŽENSKE
1.	 Kaja	Mežnar,	Nemo,	42.67
2.	 Urša	Keržan,	Plavutka,	47.57
3.	 Angela	Ferme,	Nemo,	49.88

MOŠKI
1.	 Aleš	Kavtičnik,	DPD	Jezero,	38.73
2.	 Urban	Skušek,	DPD	Trbovlje,	38.77
3.	 Jani	Senekovič,	PDM,	38.84

Kategorija 36-50 let
ŽENSKE
1.	 Urša	Božjak,	DPD	Trbovlje,	44.50
2.	 Sandra	Klemenc,	PDM,	45.39
3.	 Snežana	Kamnik,	Nitro	Diving,	50.82

MOŠKI
1.	 Robi	Zupan,	DPD	Trbovlje,	39.34
2.	 Luka	Dolinar,	DPD	Trbovlje,	41.42
3.	 Martin	Vinter,	VS	Dive,	41.58

Kategorija 50+ let
1.	 Poldi	Jere,	DPD	Trbovlje,	41.27
2.	 Peter	Čeh,	DPD	Jezero,	47.84
3.	 Franci	Grom,	DPD	Trbovlje,	48.40

Kope - 5. potapljaški veleslalom 
V	 hladnem	 januarskem	 jutru	 so	 se	
na	 smučišču	 Kope	 zbirali	 ljubitelji	
podvodnega	 sveta	 z	 enim	 samim	
namenom	–	družiti	se	in	se	zabavati		
tokrat	malce	drugače,	na	snegu.

Maja	Hren							Foto:	Serhej	Damiš

odlično	in	na	koncu	so	si	bili	vsi	potapljači	
edini:	 naslednje	 leto	 se	 spet	 vidimo	 na	
potapljaškem	 veleslalomu,	 morda	 na	
katerem	drugem	smučišču.

P O T A P L J A Š K I  V E L E S L A L O M  -  D O G O D K I
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Neum	je	občina	in	zanimivo	me-
sto	v	Bosni	in	Hercegovini.	Leži 
na	 Jadranski	 magistrali,	 med	

Pločami	in	Dubrovnikom.	Za	Neum	sta	
značilna	dolgo	in	vroče	poletje	ter	zelo	
kratka	in	blaga	zima.	Je	pomorsko	me-
sto,	ki	ima	največ	sončnih	dni,	ponaša	
pa	se	z	lepimi,	zlasti	prodnatimi	plažami	
in	številnimi	turističnimi	objekti.	Kolegi	
iz	RK	PELAGOS	so	letos	vse	ljubitelje	
potapljanja,	 sonca,	narave	 in	čistega	
morja	povabil	na	potapljaški	vikend	 in	
stažne	 potope	 v	 Neumu,	 od	 15.	 do	
19.	oktobra.	 Tokrat	 smo	se	povabilu	
odzvali	trije	potapljači,	ki	smo	ponosno	
zastopali	slovenski	PK	Euro	Diver.
V	četrtek	smo	se	enkrat	za	spremembo	
malo	bolj	zgodaj	odpravili	iz	službe,	»br-
zinsko«	pograbili	vso	opremo	in	krenili	
na	pot	proti	 edinemu	koščku	bosan-
skega	morja,	Neumu.	Že	pred	polnočjo	
smo	prispeli	na	cilj,	kjer	so	nas	 toplo	
pozdravili	organizator	izleta,	inštruktor	in	
predsednik	bosanskega	potapljaškega	
kluba	Pelagos,	Miroslav	Galić	in	ostala	
bosanska	ekipa	potapljačev.	Utrujeni	
od	poti	smo	se	dokaj	hitro	namestili	v	
sobah	penziona	Tašo	in	zaspali.
Naslednji	dan	smo	po	zajtrku	začeli	z	
aktivnimi	pripravami	na	prvi	 potop,	 ki	
so	zaradi	manjših	zapletov	z	električno	
napeljavo	 in	 kompresorjem	 trajale	
nekoliko	 dlje,	 kot	 smo	 pričakovali.	
Na	srečo	smo	imeli	s	seboj	»mojstra«	
Tonija,	 ki	 je	 popravil	 kabel,	 napeljal	
trofazni	tok,	hkrati	poskrbel	še	za	nekaj	
malenkosti	 in	 usposobil	 kompresor,	
da	smo	 lahko	napolnili	 jeklenke.	Naš	
planirani	dopoldanski	potop	smo	torej	
preskočili	zaradi	vseh	potrebnih	priprav,	
popoldne,	po	odličnem	kosilu,	ki	nam	

ga	je	pripravila	naša	banjaluška	kuharica	
Milena,	 in	 po	 kratkem	 počitku	 na	
sončku,	pa	smo	le	uspeli	pripraviti	vse	
potrebno	 in	 z	 vso	opremo	odkorakali	
približno	40	metrov	nižje	do	obale.	Prvi	
potop	smo	opravili	v	neposredni	bližini	
večjega	 neumskega	 hotela	 Sonce.	
Potop	 je	bil	 dober,	 zaradi	 vetra,	 ki	 je	
veselo	razmetaval	mulj	po	morskem	dnu,	
pa	je	bila	vidljivost	zgolj	3	do	4	metre.	
Morje	je	bilo	kljub	pozni	jeseni	še	vedno	
presenetljivo	toplo	(21	°C),	po	licih	pa	
so	nas	prijetno	božali	topli	sončni	žarki.	
Po	slabi	uri	potapljanja	smo	se	dvignili	
proti	gladini	in	se	pogovorili	o	prvih	vtisih	
z	 dna	 bosanskega	 morja.	 Na	 mestu	
potopa	smo	opazili	predvsem	smeti	in	
nekaj	manjših	 rib	 ter	morskih	 ježkov,	
najgloblje	pa	je	globinomer	pokazal	na	
15,2	metra.	Kot	vestni	potapljači	smo	
po	potopu	seveda	poskrbeli	za	opremo,	
ki	 smo	 jo	 temeljito	 oprali	 in	 posušili.	
Zatem	smo	si	privoščili	krajši	počitek,	
nato	pa	nas	je	že	čakala	odlična	večerja,	
med	katero	smo	naredili	tudi	načrte	za	
naslednje	potope,	se	družili	ob	pesmi	in	
pijači,	z	zanimivimi	pogovori	pa	obujali	
spomin	 na	 zlasti	 čase	 iz	 nekdanje	
skupne	države.
V	 soboto,	 17.	 10.	 2009,	 smo	 se	
zbudili	že	pred	osmo	uro.	Sprva	smo	
načrtovali	 pripravo	 čolna	 za	 izplutje,	
vendar	smo	se	odločili,	da	bi	nam	 to	
vzelo	 preveč	 časa.	 Zato	 smo	 se	 kar	
z	 avtomobili	 odpravili	 proti	 bližnjemu	
gojišču	školjk,	kjer	smo	si	od	lokalnih	
ribičev	 sposodili	 barko	 in	 se	 z	 njo	
odpravili	 na	 »Hride	Lopata«.	To	 je	bil	
za	vse	tri	člane	Euro-Diverja	prvi	potop	
iz	čolna	in	moramo	priznati,	da	so	nam	
težka	oprema	in	pomanjkanje	prostora	
na	čolnu	povzročili	kar	nekaj	preglavic.	
Vseeno	se	nam	je	uspelo	»pometati«	v	
morje,	Anže	pa	je	poskrbel	tudi	za	to,	
da	smo	čoln	varno	zasidrali	in	privezali	
ob	 manjši	 otoček	 v	 bližini	 svetilnika.	
Tam	 je	 nastalo	 tudi	 nekaj	 komičnih	
posnetkov,	ki	si	jih	bomo	lahko	ogledali	
ob	našem	naslednjem	srečanju.	Ves	
čas	 nas	 je	 zvesto	 spremljala	 burja,	
ki	 nam	 seveda	 pri	 suhih	 oblekah	 ni	
povzročala	 večjih	preglavic,	 vsekakor	
pa	ne	moremo	izraziti	enakega	mnenja	
po	 zaključenem	 potopu,	 ko	 smo	 vsi	
premraženi	 tekmovali,	 kdo	 se	 bo	

uspel	hitreje	preobleči	in	kdo	bo	nase	
spravil	 več	 toplih	 kosov	oblačil.	Sam	
potop	 na	 Lopati	 je	 bil	 zelo	 zanimiv.	
Zaradi	 varnosti	 (močnega	 toka)	 smo	
se	počasi	spuščali	ob	vrvici,	hkrati	pa	
na	kamnitem	morskem	dnu	opazovali	
številne	 leščurje,	 ki	 so	 se	 bohotili	
v	 vsej	 svoji	 lepoti.	 Opazili	 smo	 tudi	
več	čudovitih	morskih	 zvezd	 in	koral.	
Najglobljo	točko	smo	dosegli	pri	20,3	
m.	 Po	 zaključku	 potopa	 smo	 se	 s	
čolnom	hitro	odpeljali	proti	obali,	kjer	
smo	nakupili	nekaj	»mušul«	za	večerjo	in	
si	nabrali	tudi	nekaj	čudovitih	granatnih	
jabolk.	Zvečer	nam	je	Milena	pripravila	
školjke	v	buzari,	kar	je	bila	po	celotnem	
dnevu	vsekakor	pika	na	i.
V	nedeljo,	na	naš	zadnji	dan	v	Neumu,	
smo	prvotno	planirali	potop	okoli	Malega	
školja,	vendar	smo	morali	zaradi	vremena	
spremeniti	načrte	 in	se	odpraviti	proti	
Velikemu	 školju.	 Tam	 smo	 ponovno	
opravili	potop	z	obale.	Vidljivost	 je	bila	
dokaj	 dobra,	 temperatura	 vode	 še	
vedno	zmernih	19,4	°C	 in	precej	bolj	
prijetna	kot	zunanja	temperatura.	Kljub	
rahlemu	dežju	se	nismo	pustili	zmotiti	in	
ob	povprečni	globini	12	metrov	dosegli	
najglobljo	točko	pri	15,1	metra.	Ponovno	
smo	občudovali	številne	leščurje,	morske	
zvezde,	razbitine	čolnov	in	manjše	ribice,	
ki	so	poplesavale	okoli	nas	ali	pa	nas	
zgolj	 začudeno	 opazovale	 iz	 varnih	
zavetišč.	Ob	vrnitvi	v	penzion	Tašo	nas	
je	že	čakalo	okusno	kosilo	-	bosanska	
specialiteta	iz	mesnih	kroglic	v	čebulnih	
ovojčkih	s	slastno	paradižnikovo	omako	
in	 krompirjem.	Po	kosilu	 in	 še	 zadnji	
bosanski	kavici	smo	se	odpravili	v	sobe	
in	pripravili	prtljago	za	na	pot	proti	domu.	
Anže,	Toni	 in	moja	malenkost	smo	se	
nato	 poslovili	 od	 bosanskih	 kolegov	
–	 Mira,	 Ljubinka	 in	 Milene	 -	 ter	 jim	
obljubili,	da	se	najkasneje	prihodnje	leto	
spet	srečamo.	S	tem	se	je	zaključil	naš	
podaljšan	potapljaški	vikend,	ki	smo	ga	
preživeli	ob	lepotah	Jadranskega	morja.	
Seveda	ne	zadnjič	…

Stažni potopi NEUM   
Obiskali	 smo	 potapljaške	 prijatelje	
v	 NEUMU!	 Skupno	 potapljanje	
in	 druženje	 je	 bilo	 kljub	 malce	
hladnejšemu	 vremenu	 več	 kot	
odlično.	Na	sliki	od	leve	proti	desni:	
Miro	 Galić,	 Toni	 Krašovec,	 Maja	
Krašovec,	 Anže	 Pečar	 in	 Ljubinko	
Divnić	 (Miro	 in	 Ljubinko	 sta	 člana	
bosanskega	 potapljaškega	 kluba	
Pelagos).

Maja	Krašovec						Foto:	Maja	Krašovec

R E P O R T A Ž A  -  N E U M
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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.

a b

Facelina bostoniensis (Couthoy, 1838)

bostonski gološkrgar
Polži zaškrgarji 
(Gastropoda, Nudibranchia, Facelinidae)

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

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

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

Mehkužci 255

 
1–10 m

Caloria elegans (Alder & Hancock, 1845)

pikasti kuštravec
Polži zaškrgarji 
(Gastropoda, Nudibranchia, Facelinidae)

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

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

  
10–30 m
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Vaše	 morebitne	 predloge	 ali	 komentarje,	 ki	
niso	 zajeti	 v	 ponujenih	 anketnih	 odgovorih	
nam	 lahko	pošljete	 tudi	po	elektronski	pošti	
spz@spz.si.

Anketa meseca marca:
Ali imate pri potopih s seboj komplet za 
nudenje prve pomoči s kisikom?
a)	Da,	in	mi	je	že	prišel	prav.
b)	Da,	vedno	ga	 imamo	zapakiranega	nekje	v	
avtu.
c)	Ne	vem,	a	ne	poskrbi	za	to	potapljaški	cen-
ter?
d)	Ne,	saj	ga	do	sedaj	nisem	potreboval.
e)	Samo	če	nas	gre	večja	skupina.
f)	Načeloma	da,	samo	ne	vem	če	 je	 jeklenka	
napolnjena.

Anketa meseca aprila:
Koliko potopov ste opravljenih v rekah - 
hitrotekočih rekah?
a)	Nisem	se	še	potapljal	v	reki.
b)	1	krat
c)	Manj	kot	10.
c)	Med	10	in	30.
d)	Med	30	in	50.
e)	Več	kot	50.

ANKETA NA 
www.spz.si

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		

351,75 € 
ZA ČLANE SPZ

Vabljeni	k	ogledu	spletne	strani	in	
odgovoru	na	anketno	vprašanje.

Očistimo Slovenijo v 
enem dnevu! 
Slovenska	 potapljaška	 zveza	 se	 je	 kot	
partner	 pridružila	 projektu	 »Očistimo	
Slovenijo	v	enem	dnevu!«,	ki	 je	največji	
prostovoljski	okoljski	projekt	v	zgodovini	
Slovenije.	Cilj	projekta	je	na	dan	akcije,	
17.	aprila.	2010,	povezati	200.000	prebi-
valcev	Slovenije	s	skupnim	ciljem	očistiti	
iz	 narave	 vsaj	 20.000	 ton	 odloženih	
odpadkov.	Da	bi	nam	tak	podvig	uspel,	
je	treba	stopiti	skupaj.	Potapljači	imamo	
kot	 veliki	 poznavalci	 in	 ljubitelji	 narave	
izvrstno	 priložnost,	 da	 se	 tudi	 letos	
povežemo,	tokrat	vsi	skupaj	na	en	dan.	
	
Vabimo	vas,	da	se	projektu	pridružite	že	sedaj.	Kako?
•	 V	svoji	občini	lahko	prevzamete	zbirno	mesto,	iz	katerega	

boste	na	dan	akcije	usmerjali	potapljače	na	čiščenje	podvo-
dnega	sveta.	Zbirno	mesto	lahko	prijavite	na	www.ocistimo.
si	

•	 Da	bi	odlagališča	 lahko	očistili,	 jih	moramo	prej	popisati.	
Popis	divjih	odlagališč	 že	poteka.	Vabimo	 vas,	da	 tudi	 vi	
popišete	divja	odlagališča	v	vaši	občini	na	www.ocistimo.
si.	

•	 V	 marcu	 bodo	 potekale	 po	 vsej	 Sloveniji	 iskalno-čistilne	
akcije,	v	katerih	bomo	iskali	in	popisovali	divja	odlagališča.	
Pridružite	se	tudi	vi!

•	 Pomagate	 lahko	 tudi	 s	 povabilom	 vašim	 članom,	 da	 se	
pridružijo	čiščenju	na	dan	akcije,	17.	4.	2010.	Prijavijo	se	
lahko	na	www.ocistimo.si

Na	spletni	strani	www.ocistimo.si	boste	dobili	vse	informacije	o	
projektu.	Vsa	vprašanja	lahko	naslovite	tudi	na	info@ocistimo.si.	
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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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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

Cena za člane SPZ
499 EUR

Potapljači	in	družine,	vabljeni	na	sedemdnevno	potapljaško	križarjenje	z	ladjo	M/S	
“Šćedro”	iz	Trogirja	proti	Visu	(Trogir	-	Šolta		-	Vis	ali	Korčula	(Mljet)	-	Hvar	–	Brač-
Trogir)	ali	proti	Kornatom	(Trogir	-	Rogoznica	-	Kornati	-	Murter	-	Vodice	-	Zlarin	
(Krapanj)	–	Trogir).

POTAPLJAŠKO KRIŽARJENJE

Na	leseni	dvojamborni	motorni	jadrnici,	dolgi	26	m,	je	15	dvoposteljnih	
kabin	za	30	oseb	(optimalno	za	cca	20	potapljačev).	Opremljena	je	z	
dvema	elektro	kompresorjema	vsak	s	pretokom	260	l/min,	kompletom	
za	prvo	pomoč	s	15	l	kisika,	platformo	za	potapljaško	opremo,	dostopen	
vhod	in	izhod	iz	morja,	gumijasti	motorni	čoln	in	posadko	usposobljeno	
za	podporo	potapljačem,	vključno	z	poznavanjem	ekskluzivnih	podvo-
dnih	lokacij.

Več	informacij	na	www.scedro.hr	po	elektronski	pošti:scedro@st.t-com.hr	ali	tel.	+385	(0)98	22	59	70.
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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

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

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

a dO Ž PRaVNO SVETOVaNJE IN STORITVE, 
ROBERT FERLEŽ S.P.
Kajuhova 70A, 2310 Slovenska Bistrica, 
GSM: 041 217 570, email: adoz.pravno@gmail.com
10% popusta pri sestavi odškodninskih zahtevkov, 
pogodb in drugih pravnih storitev

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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