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U V O D N I K 

Drage kolegice, spoštovani kolegi! 

Pred	 nami	 je	 50.	
š t e v i l k a 	 r e v i j e	
Potapljač.	 Častitljiv	
jubilej,	ki	prav	gotovo	
zasluži	 pozornost.	
Pozoren	 bralec	 bo	
hitro	 ugotovil,	 da	 je	
v	 teh	 letih	 nastalo	
kar	 1600	 zanimivih	
strani,	 povezanih	 s	
potapljaštvom.
Ogromna	zakladnica,	
ki	jo	je	ustvarjalo	veliko	
število	avtorjev,	večina	
brez	 novinarskih	 ali	
dopisniških	 izkušenj	

in	 izobrazbe,	 vsi	 pa	 z	 ljubeznijo	 do	 potapljanja	 in	
podvodnega	sveta.	 In	prav	to	reviji	zagotavlja,	da	med	
potapljači	 najde	bralce	 in	 jo	 z	 veseljem	prelistajo	 tudi	
tisti,	ki	se	družijo	s	potapljači	in	jim	po	tej	poti	slučajno	
pride	v	roke.
Revijo	smo	začeli	izdajati	kot	nadaljevanje	Potapljaških	
novic	z	željo,	da	bi	bili	naši	potapljači	čim	bolje	informirani	
ne	le	preko	biltena	Slovenske	potapljaške	zveze,	temveč	
preko	revije,	ki	bo	ob	internih	novicah	ponujala	tudi	širše	
potapljaške	 vsebine.	Revija	 se	 je	 razvijala	po	 tehnični	
plati	(morda	se	še	spomnite,	da	na	začetku	ni	bila	v	celoti	
barvna),	oblikovno	smo	jo	osvežili,	pa	tudi	vsebinsko	je	
rasla	z	novimi	rubrikami.	Reportaže,	potapljaška	oprema,	
biologija,	medicina	potapljanja,	delovanje	potapljaških	
društev,	potapljaške	lokacije,	dogodki,	nasveti,	intervjuji	
so	 le	 nekatere	 od	 rubrik	 v	 reviji.	 Že	 v	 uvodniku	 prve	
številke	 pa	 smo	 zapisali,	 da	 bo	 posebna	 pozornost	
namenjena	izobraževanju	potapljačev,	kar	je	temeljnega	
pomena	 pri	 zagotavljanju	 našega	 slogana	 ZA	 VARNO	
POTAPLJANJE.	Želimo	si,	da	je	prav	na	tem	področju	
revija	 dosegla	 svoj	 cilj.	 V	 kolikor	 smo	 preprečili	 vsaj	
kakšen	potapljaški	incident,	se	je	splačalo	in	Potapljač	
lahko	svoje	poslanstvo	opravlja	še	naprej.
Ob	 tej	 priložnosti	 se	 iskreno	 zahvaljujemo	 vsem	
dosedanjim	avtorjem	prispevkov	in	drugim	sodelavcem	
za	ves	vložen	trud	in	predvsem	odlično	sodelovanje.	Naj	
bo	to	hkrati	povabilo	za	sodelovanje	tudi	v	prihodnje.

dr.	Mitja	Slavinec	
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Uteži
•	Namen:	Izravnajo	našo	naravno	pozi-
tivno	plovnost	in	plovnost,	ki	jo	povzroči	
potapljaška	obleka.
•	Materiali:	Uteži	so	iz	svinca.	Pasovi	so	
iz	najlona.	Zaponka	na	pasu	je	plastična	
ali	iz	nerjavečega	jekla.
•	Vrste:	Uteži	s	pasom	(navaden	pas,	
pas	z	žepi,	pas	z	naramnicami)	ali	uteži,	
integrirane	 v	 kompenzator	 plovnosti.	
Najpogostejše	so	ulite	uteži,	lahko	pa	so	
v	obliki	vrečke,	napolnjene	s	svinčenimi	
šibrami	(ki	se	jih	da	v	pas	z	žepi).	Uteži	so	
ponavadi	eno-	ali	dvokilogramske.
•	Kako	 izbrati?	 Izbor	 sistema	uteži	 je	
odvisen	od	opreme,	ki	jo	uporabljamo,	
in	 okolja,	 v	 katerem	 se	 potapljamo.	
Najpomembnejša	lastnost	vseh	sistemov	
uteži	je	možnost,	da	uteži	lahko	enosta-
vno	 in	 hitro	 odvržemo.	 Kombiniramo	
lahko	uteži	na	pasu	in	uteži,	integrirane	v	
kompenzator	plovnosti.	V	primeru	uteži,	
integriranih	 v	 kompenzator	 plovnosti,	
svetujemo,	da	se	uporablja	uteži	 tako,	
da	 jih	 je	 del	 na	 pasu,	 del	 pa	 v	 kom-
penzatorju	plovnosti.	S	tem	jeklenka	s	
kompenzatorjem	 plovnosti,	 utežmi	 in	
regulatorjem	ni	pretežka	za	prenašanje,	
pa	še	mi	nismo	prelahki,	če	bi	morebiti	
morali	pod	vodo	sleči	kompenzator	plo-
vnosti	z	jeklenko.	Tudi	uteži,	integrirane	
v	kompenzator	plovnosti,	morajo	 imeti	
sistem,	ki	omogoča,	da	 jih	s	potegom	
ene	roke	odvržemo.

•	Priprava	 in	uporaba:	Pred	potopom	
namestimo	 uteži	 na	 pas	 tako,	 da	 so	
enakomerno	razporejene	na	levi	in	desni	
strani	pasu	(kot	na	zgornji	sliki).	Dobro	
je,	če	so	vse	uteži	na	bokih.	Med	levo	
in	desno	skupino	uteži	na	hrbtu	pustimo	
prostor	za	jeklenko,	da	le-ta	ne	pritiska	
na	uteži	in	ne	povzroča	bolečin.	Z	desno	
roko	primemo	pas	za	prosti	konec,	da	
nam	uteži	preko	njega	ne	padejo	na	tla	ali	
nogo.	Z	levo	roko	primemo	za	zaponko,	
stopimo	 čez	 pas,	 uteži	 naslonimo	 na	
hrbet	in	zapremo	zaponko.	Če	je	prosti	
konec	predolg,	ga	NE	zatikamo	pod	pas.	
Ta	sistem	je	pomemben,	ker	ga	upora-

bljajo	vsi	potapljači	po	svetu.	V	primeru	
nesreče	 lahko	 reševalec	 z	 eno	 roko	
ponesrečencu	odpne	pas	z	utežmi.
•	Vzdrževanje:	Sistem	uteži	po	uporabi	
speremo	 s	 sladko	 vodo.	 Pazimo	 na	
zaponko,	da	se	pri	odlaganju	uteži	ne	
poškoduje.
•	Koliko	uteži	potrebujemo?	To	ugotovi-
mo	na	sledeč	način:
–oblečemo	vso	opremo,
–gremo	 v	 tako	 globoko	 vodo,	 da	 ne	
moremo	stati,	in	popolnoma	izpraznimo	
kompenzator	plovnosti,
–medtem	ko	zadržujemo	dih,	brez	pre-
mikanja	lebdimo	pokonci,
–dodamo	ali	odvzamemo	toliko	uteži,	da	
medtem	ko	zadržujemo	dih,	lebdimo	z	
očmi	v	nivoju	gladine	vode,
–izdihnemo	in	po	tem	moramo	počasi	
potoniti.
Kontrolo	 obtežitve	 bi	 morali	 delati	 s	
prazno	jeklenko.	Med	potopom	namreč	
iz	jeklenke	porabimo	količino	zraka,	ka-
tere	teža	ni	zanemarljiva.	Zato	moramo	
pred	potopom,	če	delamo	zgoraj	opisani	
preizkus	s	polno	jeklenko,	dodati	nekaj	
uteži,	da	na	koncu	potopa	ne	bomo	pre-
lahki.	Za	uporabo	12-	ali	15-litrske	jek-
lenke	dodamo	približno	3	kilograme.
K	optimalni	obtežitvi	stremimo	zato,	ker:
•	se	premalo	obteženi	ne	bi	mogli	poto-
piti	ali	pa	bi	nas	na	koncu	potopa	(zaradi	
porabe	zraka	in	s	tem	zmanjšane	teže)	
začelo	dvigovati	proti	površini,
•	 bi	 se	 preobteženi	 hitreje	 utrudili	 in	
porabili	več	zraka.
Potapljaški nož
•	Namen:	Omogoča	nam,	da	pod	vodo	
odrežemo	mrežo,	vrv,	rastlino	ali	kakšno	
drugo	oviro	 (če	se	npr.	 zapletemo).	Z	
nožem	 lahko	 tudi	kaj	 skopljemo	ali	pa	
si	 z	 njim	 pomagamo	 namesto	 merila.	
Potapljaški	nož	je	orodje	in	ne	orožje!
•	Vrste	 in	materiali:	Obstajajo	različne	
oblike	 in	velikosti,	odvisno	od	namena	
in	 uporabe.	 Izberemo	 ga	 glede	 na	
način	potapljanja	in	ergonomijo	(velikost	
roke).	Potapljaški	nož	mora	imeti	vsaj	tri	
lastnosti:
–rezilo	mora	biti	narejeno	iz	nerjavečega	
jekla	ali	titana,
–na	eni	strani	mora	imeti	ostro	rezilo,	na	
drugi	pa	žagast	del,
–imeti	mora	nožnico	ali	 drugačno	pri-
merno	mesto	za	shranjevanje.

•	Priprava	za	uporabo:	Nož	pred	upo-
rabo	pritrdimo	na	primerno	mesto	(pas,	
kompenzator	plovnosti,	…).
•	Vzdrževanje:	Po	uporabi	nož	speremo	
s	sladko	vodo.	Kljub	temu,	da	je	narejen	
iz	nerjavečega	 jekla,	 se	 lahko	 vseeno	
pojavi	rja.	Čistimo	in	brusimo	ga	po	na-
vodilih	proizvajalca.	Če	imamo	možnost,	
ga	namažemo	z	mastjo.	Noži,	narejeni	iz	
titana,	zahtevajo	manj	vzdrževanja.
Torba za opremo
•	Namen:	Omogoča	nam	enostavnejši	
t ranspor t 	 in	 začasno	 hranjenje	
potapljaške	 opreme,	 predvsem	 na	
potapljaških	plovilih.
•	 Vrste,	 materiali	 in	 izbira:	 Različne	
velikosti	 in	oblike	–	vreča,	torba,	nahr-
btnik,	kovček	 (s	koleščki,	z	 izvlekljivim	
ročajem).	 Pomembno	 je,	 da	 je	 torba	
robustna.	Nekatere	torbe	so	vodotesne,	
nekatere	ne.	Pri	transportu	v	vozilu	mora-
mo	paziti,	da	vozilo	ne	bo	mokro.	Upora-
bljeni	so	standardni	močnejši	materiali	za	
torbe,	ki	so	odporni	na	vodo,	in	zadrge,	
odporne	na	slano	vodo.	Obliko	izberemo	
odvisno	od	količine	opreme	in	želenega	
udobja	(nekateri	imajo	raje	vrečo,	drugi	
torbo,	tretji	nahrbtnik,	posodo	itd.).
•	Priprava	za	uporabo:	V	torbo	pospra-
vimo	kot	 zadnjo	 stvar	 tisto,	 kar	bomo	
potrebovali	kot	prvo.	V	njej	praviloma	ne	
prenašamo	uteži	in	jeklenk.
•	Vzdrževanje:	Torbo	po	uporabi	spere-
mo	s	sladko	vodo	in	jo	posušimo,	vendar	
ne	na	soncu.

Kako izbrati uteži, potapljaški nož in 
torbo za potapljaško opremo

Matko	Mioc					Foto:	Aqualung
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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

Testi,	ki	so	jih	opravile	različne	inštitucije	so	pokazale	
da	ima	kakovost	svojo	ceno.	Dražji	prtljažniki	od	250	
EUR	naprej	so	občutno	kakovostneje	izdelani	in	se	

ponašajo	s	premišljenimi	detajlnimi	rešitvami,	tudi	nekateri	
cenejši	modeli	so	se	izkazali	kot	zadovoljivi.	
Ob	nakupu	bodimo	pozorni,	kakšna	je	zaščita	pred	krajo	
in	kakšna	je	uporabnost	strešnega	prtljažnika	upoštevajoč	
vozilo	na	katerega	bomo	strešni	prtljažnik	montirali.	
Na	spletnih	straneh	 lahko	najdemo	veliko	ocen	 in	 testov	
strešnih	 prtljažnikov,	 zato	 poiščite	 test	 za	 model,	 ki	 ga	
nameravate	kupiti.
Prednost	dražjih	strešnih	prtljažnikov	je	tudi	v	praktičnosti,	
nekateri	so	opremljeni	z	mehanizmi	za	hitro	in	enostavno	
pritrjevanje	na	glavni	nosilec	brez	orodja.	
Za	 pravilno	 montažo	 in	 varno	 delovanje	 strešnega	
prtljažnika	 pa	 je	 zelo	 pomembno,	 da	 dobro	 preberemo	
navodila	za	uporabo.
Strešni	prtljažnik	imejte	zmontiran	le	ko	ga	res	potrebujete,	
saj	 se	 zaradi	 montiranega	 strešnega	 prtljažnika	 poraba	

goriva	poveča	za	približno	dva	 litra	na	100	km,	pri	
širokem	prtljažniku	pa	skoraj	za		tri	litre	na	100	km.		
Pri	hitrosti	130	km/h	pa	je	poraba	še	večja.
Pred	izbiro	strešnega	prtljažnika	je	potrebno	vedeti	
dolžino	 planiranega	 tovora	 (smuči,	 boardi).	 Tovor	
mora	 biti	 enakomerno	 porazdeljen	 v	 prtljažniku	 in	
predvsem	 vedno	 zavarovan	 s	 stabilnimi	 veznimi	
pasovi.	 Tovor,	 ki	 je	 občutljiv	 za	 vlago,	 je	 boljše	
naložiti	v	prtljažnik	avtomobila.	Priporočljiva	so	spe-
cialna	držala	za	smuči,	ki	se	ponujajo	z	doplačilom.	
Prtljažnik	vedno	skrbno	zaprite	in	od	časa	do	časa	
preverite	 pravilnost	 pritrditve	 na	 glavnem	 nosilcu.	
Pazite	 kakšno	 maksimalno	 težo	 za	 strešne	 tovore	
dovoljuje	 proizvajalec	 avtomobila.	 Upoštevajte	
tudi	maksimalno	obremenitev	 strešnega	nosilca	 in	
prtljažnika.	Ne	vozite	s	hitrostjo	več	kot	130	km/h.		
Na	 eni	 strani	 deluje	 velika	 sila	 vetra	 na	 pritrdilne	
elemente,	na	drugi	strani	pa	se	zelo	poveča	poraba	
goriva.		Izmerite	skupno	višino	avtomobila	s	strešnim	
prtljažnikom	 brez	 potnikov	 in	 prtljage.	 Pazite	 na	
to	 višino,	 še	 posebej	 pri	 kombiniranih,	 terenskih	
in	 drugih	 višjih	 vozilih,	 pri	 vožnji	 skozi	 nizka	 vrata		
garaže.	Zaradi	večje	višine	je	vozilo	bolj	izpostavljeno	
stranskemu	vetru.	Višje	težišče	se	opazi	tudi	pri	upra-
vljanju	vozila,	saj	vozilo	lahko	v	določenih	situacijah	
reagira	drugače	kot	običajno.	Spremeni	se	stransko	
nagibanje	vozila		pri	vožnji	v	ovinkih,	podaljša	pa	se	
tudi	pot	zaviranja.	
Strešni	 prtljažniki	 so	 dobra	 rešitev	 za	 prevažanje	
lažjih	 tovorov	z	večjim	volumnom.	Toda	ne	pozabi-
te,	potapljači	moramo	biti	vzor	ostalim,	kar	se	tiče	
ekološke	osveščenosti,	zato	ko	pridete	iz	poti	takoj	
demontirajte	strešni	prtljažnik.

Strešni prtljažniki
Potapljači	potrebujemo	veliko	prostora	za	prevoz	opre-
me	in	strešni	prtljažniki	so	zelo	dobra	rešitev	za	takšen	
prevoz.	Kako	pa	je	z	varnostjo?	Kakšna	je	zaščita	pred	
krajo,	nesrečo	in	dežjem?	Ali	je	prtljažnik	lahko	zmon-
tirati	in	naložiti?

Jože	Škrilec				Foto:	Arhiv
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Fotografije	 je	 ocenila	 strokovna	
žirija	 v	 sestavi	 Borut Furlan,	
Andrej Voje	 in	 Irena Čok.	Za	

tekmovalno	 skupino	 Kompakt	 bo	 v	
posameznih	kategorijah	objavljenih	10	
najvišje	uvrščenih	fotografij.	V	tekmovalni	
skupini	SLR	bo	objavljenih	5	najvišje	
uvrščenih	fotografij.
Svečana	prireditev	 in	podelitev	nagrad	
sta	potekali	v	petek,	26.	2.	2010,	v	klu-
bskih	prostorih	DRM	Ljubljana.	Podelitve	
nagrad	se	je	udeležila	večina	sodelujočih	
fotografov,	njihovih	prijateljev	 in	drugih	
podpornikov	podvodne	 fotografije.	Po	
uvodni	dobrodošlici	 in	nagovoru	pred-

sednika	društva	smo	si	 skupaj	 z	 žirijo	
ogledali	vse	sodelujoče	fotografije.
Ob	projekciji	fotografij	je	žirija	ves	čas	ko-
mentirala	in	svetovala	avtorjem,	kako	bi	
lahko	iz	dane	fotografije	naredili	še	več.	
To	je	bila	ponovno	odlična	priložnost	za	
vse	fotografe,	da	slišijo	strokovno	mnenje	
žirije	 in	 tako	 v	prihodnje	še	 izboljšajo	
svoj	nivo	fotografiranja.	Projekcijo	smo	
zaključili	 z	 razglasitvijo	zmagovalcev	 in	
podelitvijo	nagrad.
Sledila	je	pogostitev	z	vinom	in	pršutom,	
ob	kateri	so	udeleženci	veselo	kramljali	in	
delili	svoje	fotografske	izkušnje.	Pogovori	
o	 lepotah	podvodnega	sveta	 in	drugih	
podvodnih	 izkušnjah	 so	 stkali	 nove	
prijateljske	vezi	in	pričarali	udeležencem	
prijeten	 večer	 v	krogu	prijateljev	 foto-
grafije.
Ob	 tej	priložnosti	bi	 se	v	 imenu	kluba	
DRM	Ljubljana	 in	organizacijske	ekipe	
DRM	Online	želel	zahvaliti	vsem	tekmo-
valcem	za	njihovo	udeležbo	na	natečaju.	
Prepričan	sem,	da	bodo	po	 tej	dobri	
izkušnji	tudi	letošnji	novopečeni	tekmo-
valci	postali	 redni	udeleženci	bodočih	
DRM	Online	natečajev.	Seveda	ste	k	so-
delovanju	vabljeni	tudi	vsi	ostali,	ki	tokrat	
niste	uspeli	poslati	svojih	fotografij.	Novo	
priložnost	boste	 imeli	 na	naslednjem	
natečaju	DRM	Online	10/11.

Posebno	zahvalo	si	zaslužijo	tudi	pokro-
vitelji,	brez	katerih	izvedba	brezplačnega	
tekmovanja	ne	bi	bila	možna,	še	posebej	
podjetje	Scubatom,	spletna	trgovina	He-
Us,	servis	potapljaške	opreme	MM	Sub,	
podvodna	fotografija	Fiji.si,	invalidsko	po-
djetje	DVZ	Ponikve	in	seveda		podpore	
Slovenske	potapljaške	zveze.
Več	o	 tekmovanju	 in	 tekmovalne	 foto-
grafije	si	 lahko	ogledate	na	www.drm-
drustvo.si.

Zaključen 3. DRM OnLine 09/10
Natečaja	se	je	udeležilo	47	fotogra-
fov,	od	tega	13	z	zrcalno-refleksnimi	
in	34	s	kompaktnimi	kamerami.	Tako	
smo	 prejeli	 fotografije	 štiridesetih	
slovenskih	fotografov	iz	sedemnajstih	
društev,	šestih	hrvaških	fotografov	iz	
štirih	društev	 in	enega	 italijanskega	
fotografa.	Uporabljali	so	fotoaparate	
sedmih	 različnih	 blagovnih	 znamk,	
od	 katerih	 so	 prevladovale	 Canon,	
Olympus	in	Nikon.

Jure	Gasparič					Foto:	DRM	OnLine
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SLR “Podvodni ambient”
1.	 Oskar	Marko	Musić,	SLO	-	Nikon	D200
2.	 Andrea	Tosi,	CRO	-	Nikon	D2x
3.	 Rade	Bojić,	SLO	-	Nikon	D80

SLR “Podvodno življenje”
1.	 Marino	Brzac,	CRO	-	Nikon	D2x
2.	 Tjaž	Ocepek,	SLO	-	Canon	20D
3.	 Grega	Verč,	SLO	-	Nikon	D300

SLR skupna razvrstitev
1.	 Tjaž	Ocepek,	SLO
2.	 2.	Andrea	Tosi,	CRO
3.	 3.	Marino	Brzac,	CRO

Kompakt “Podvodni ambient”
1.	 Melita	Bubek,	SLO	-	Olympus	c5060wz
2.	 Jaka	Ferjan,	SLO	-	Olympus	7070wz
3.	 3.	Leon	Želj,	SLO	-	Canon	G10

Kompakt “Podvodno življenje”
1.	 Igor	Inkret,	SLO	-	Canon	IXUS	500
2.	 Melita	Bubek,	SLO	-	Olympus	c5060w
3.	 Domen	Skuk,	SLO	-	Olympus	SP-560uz

Kompakt skupna razvrstitev
1.	 Melita	Bubek,	SLO
2.	 Leon	Želj,	SLO
3.	 Jaka	Ferjan,	SLO

Tečaj podvodne fotografije za DSLR sisteme 
Podvodni	 fotograf	Borut Furlan	 v	 letu	2010	organizira	svoj	drugi	 tečaj	
podvodne	fotografije,	ki	je	po	vsebini	in	obsegu	podoben	prvemu	iz	leta	
2007.	
Tečaj	podvodne	fotografije	je	obsežen	in	poglobljen,	namenjen	pa	je	vsem,	
ki	jih	zanima	resna	in	uspešna	podvodna	fotografija,	ne	glede	na	predhodno	
znanje	in	izkušnje.	Tečaj	prične	z	osnovami	fotografije	in	konča	z	nasveti	
za	vrhunsko	tekmovalno	fotografijo.	
Učbenik	tečaja	obsega	412	strani	formata	A4	s	1583	ilustracijami	(barvne	
fotografije,	skice,	grafi	itd.),	predavanja	v	PowerPointu	pa	obsegajo	1308	
strani	(“diapozitivov”)	in	se	bodo	prikazovala	z	vrhunskim	projektorjem	s	HDTV	
resolucijo	(1920	x	1080).	
Teoretični	del	tečaja	bo	potekal	v	prostorih	DRM	Ljubljana,	Stegne	35,	1000	
Ljubljana,	od	13.09.	do	23.09.2010,	razen	sobote	in	nedelje)	od	18:00	do	
predvidoma	21:00	(z	možnostjo	da	se	predavanja	zavlečejo).	
Praktični	del	tečaja	bo	potekal	v	soboto	in	nedeljo	25.09.	in	26.09.	na	morju	
(Piran	in	Bernardin).	
Cena	teoretičnega	dela	tečaja	je	440	EUR,	praktičnega	dela	pa	100	EUR.
Več	informacij	in	kontakt	na:	http://www.borutfurlan.com/tecaj.html
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Ta je danes kriv za drastičen
upad populacij naravnih vi-
rov širom sveta. Najbolj znan

primer prelova je gotovo kitolov.
Zaradi kitolova je prišlo do hudega
zdesetkanja populacij vosatih kitov in
nekaterih velikih zobatih kitov, ki so
se soočile z neposredno nevarnostjo
izumrtja. Danes kitolova, z izjemo
tako imenovanega znanstvenega
kitolova, ki ga prakticirata Japonska
in Norveška (apetite po tem pa kažejo
še nekatere druge države), ni več.
Morda je smiselno pričakovati, da
se je velika večina vrst teh orjaških
morskih sesalcev za zdaj izumrtju
ognila. Toda še veliko hujši kot
prelov je danes prilov, ki je v bistvu
stranski učinek ribolova. S prilovom
označujemo vrste morskih organiz-
mov, ki so bile v ribolovne mreže in
druga ribolovna orodja ujete poleg
tarčnih organizmov. Poleg tarčnih
živali se na tak način ujamejo tudi
mnoge druge vrste, kot so razni veliki
plenilci. V ribiških mrežah se pogosto
zadušijo razne vrste morskih ptic,
morske želve, delfini, ponekod tudi
nekatere vrste kitov in ne nazadnje
tudi mnoge velike vrste plenilskih
rib. Med temi so še posebej pogoste
razne vrste hrustančnic, kot so raže,
morski golobi, morski biči in morski
psi. Te živali pogosto nimajo nobe-
ne ekonomske vrednosti za ribiče.
Četudi take še žive ribe vržejo nazaj
v morje, temu pravimo zavržek (di-
scard), jih zanemarljivo majhen delež
preživi. Veliki plenilci, kot so zgoraj
navedene vrste velikih vretenčarjev,
potrebujejo veliko časa, da zrastejo
in spolno dozorijo, poleg tega imajo
običajno le manjše število mladičev,
ki prav tako potrebujejo veliko časa

za rast in razvoj. Pa toto še ni vse. Ne
smemo pozabiti na enormnoenormno število
pridnenih nevretenčarjev,nevretenčarjev, ki se uja-
mejo v mreže. Tako poleg tarčnih
živali strada velika množicamnožica živalskih
vrst.
In kolikšne so dejanskodejansko številke v
prilovu? V svetovnem merilu so oce-
nili, da znaša prilov komercialnegakomercialnega
ribolova povprečno 2727 miljonov ton
rib na leto. V obdobjuobdobju od decembra
2002 do septembra 2003 so v Al-
boranskem morju (med(med Marokom in
Španijo) ulovili 2990 mečaricmečaric (Xiphias
gladius), kot prilov pa še 542 makov
(Isurus oxyrinchus), 464464 morskih li-
sic (Alopias vulpinus), 498498 sinjih mor-
skih psov (Prionace glauca)glauca) in 237
delfinov dveh vrst, progastihprogastih (Stenella
coeruleoalba) in zelo redkihredkih navadnih
delfinov (Delphinus delphis).delphis). Tudi v
našem morju se rednoredno dogaja, da se
v ribiške mreže zapletajozapletajo razne vrste
vretenčarjev. Od leta 19951995 do 2005
se je vsako leto v obdobjuobdobju od marca
do oktobra v ribiške mrežemreže zapletlo
okoli 30 želv karet (Caretta(Caretta caretta).
Kot prilov lahko beležimobeležimo tudi dva
mladostna primerka morskegamorskega psa
orjaka (Cetorhinus maximus),maximus), ki sta
se v maju in juliju 20002000 zapletla v
pridnene mreže piranskihpiranskih ribičev.
Navzlic telesni dolžinidolžini 2,50 in
3 m sta bila pravzapravpravzaprav zelo
majhna in mlada primerka,primerka, kar
je še posebej zaskrbljujoče.zaskrbljujoče.
Neredno se v ribiške mreže
v našem morju zapletejozapletejo in v
njih poginejo velike pliska-pliska-
vke (Tursiops truncatus).truncatus).
Tako je prilov eden glavnihglavnih
krivcev za hitro izginjanjeizginjanje
biodiverzitete.
Na problem prilova sese je
že odzvala strokovna jav-jav-
nost, čedalje večja pa je
tudi ozaveščenost o temtem
dejavniku. Za nekaterenekatere
skupine živali so žeže
znani razni ukrepi, kotkot
so ustanovitev zavaro-zavaro-
vanih območij in re-e-
zervatov za določene
skup ine, uporaba
posebnih mrež in
ribolovnih orodij. V
tem oziru je potreb-
no omeniti uporabo

ribolovnega orodja TED (Tur t le
Excluder Device), ki je učinkovito pri
zmanjševanju pogina morskih želv.
Te naprave, ki so bile patentirane
že v osemdesetih letih prejšnjega
stoletja, omogočajo, da se lahko
morske želve (in druge živali), ki me-
rijo več kot 10 cm v dolžino, iz mreže
izmuznejo. Pri lovu kozic s TED se je
na ameriškem primeru izkazalo, da
se je smrtnost želv zmanjšala za
97%. Kakorkoli že, prilov da-
nes vse bolj ogroža morsko
biodiverziteto, zato bi
čimprejšnja uporaba
tovrstnih naprav
za želve in tudi
druge živalske
v r s te b i l a
vsekakor
smisel -
na.

Prilov 
Veliko	je	vidikov	ogroženosti	biotske	
raznovrstnosti	v	morju,	a	vendar	med	
njimi	 danes	 prednjači	 netrajnostna	
raba	naravnih	virov.	Najprej	pri	 tem	
pomislimo	na	prelov,	ki	ga	razumemo	
kot	pretiran	ribolov	na	izbrane	oziro-
ma	tarčne	vrste	morskih	živali.

Lovrenc Lipej					Foto: Borut Mavrič
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Za	 sodelovanje	 med	 DPD	 Bled	
in	Ribiško	družino	Bled	je	»kriv«	
prav	sulec.	Ribiška	družina	Bled	

je	 za	ureditev	 svojih	 spletnih	strani	 in	
marketinga	 potrebovala	 podvodne	
fotografije	sulca	v	njegovem	naravnem	
okolju.	Sodelovanje	med	kluboma	je	po	
nekaj	telefonskih	pogovorih	hitro	steklo.	
Sava	 Bohinjka	 je	 bila	 čista,	 vodostaj	
nizek,	vidljivost	odlična.	Edini	problem	
so	bili	mrzla	voda,	močan	vodni	tok	in	
zveriženi	železni	odpadki,	ki	ne	sodijo	
v	občutljiv	vodni	ekosistem.	
Klubski	 digitalni	 podvodni	 fotoaparat	
SeaLife	 DC	 1000	 sem	 imel	 v	 roki	
šele	četrtič.	To	je	še	vedno	pomenilo	
previdno	testiranje	fotoaparata	in	moje	
učenje,	zato	so	bile	fotografije	nekoliko	
slabše.	 V	 pomoč	 sta	 mi	 bila	 Jure	
Višnar	 -	 član	 Ribiške	 družine	 Bled	

-	in	sopotapljač	Aleš	Leban	-	član	foto	
sekcije	 DPD	 Bled.	 Juretova	 želja	 je	
bila,	 da	 se	 zaradi	 možnosti	 krivolova	
natančne	lokacije	potopa	v	javnosti	ne	
omenja.	Vsi	trije	smo	se	takoj	strinjali	in	
foto	lov	na	kralja	voda	je	stekel.	Z	obale	
Save	Bohinjke	je	nad	našim	zanimivim	
delom	bedel	ribiški	čuvaj.	Že	po	prvem	
dokaj	uspešnem	potopu	sva	z	Juretom	
»udarila«	kratko	debato	o	sulcu.	Jure	mi	
je	z	obsežnim	ribiškim	znanjem,	ki	si	ga	
je	nabral	s	svojim	dolgoletnim	pridnim	
delom,	povedal	mnogo	zanimivega	 in	
poučnega.		
Sulec	 je	 naša	 največja	 avtohtona	
sladkovodna	riba,	ki	živi	v	tekočih	vodah,	
in	 prav	 zaradi	 tega	 si	 je	 zaslužil	 ime	
kralj	voda.	Naseljuje	vode	donavskega	
porečja	 in	 je	 bil	 pred	 leti	 poskusno	
naseljen	 tudi	 v	 nekatere	 druge	
evropske	države,	kot	so	Belgija,	Švica	
in	Španija.
Sulec	 je	 jatna	 riba,	 vendar	 so	 večji	
primerki	zaradi	pomanjkanja	življenjskega	
prostora	izredno	teritorialni.	Zadržuje	se	
v	tekočih	vodah	z	močnejšim	tokom,	s	
skalnimi	tolmuni	in	prodnatim	dnom.
Sulčevo	telo	je	izrazito	valjaste	oblike,	

glava	je	največja	od	vseh	salmonidov.	
Salmonidi	(latinsko	Salmonidae)	so	vrsta	
rib,	ki	ima	tolsto	plavut	ali	tolščenko.	Ta	
plavut	je	locirana	na	hrbtu	med	repno	in	
hrbtno	plavutjo.	Predstavniki	salmonidov	
so	vse	postrvi,	lipan	in	sulec.	Vse	ostale	
ribe	so	ciprinidi	-	njihov	rep	pa	je	izrazito	
zarezan.	Gornji	del	 ribe	 je	zelenkasto	
siv,	 spodnji	del	pa	bel.	Po	bokih	 ima	
posute	 značilne	črne	pike	na	srebrni	
podlagi.	V	dolžino	zraste		tudi	več	kot	
120	 cm,	 preseže	 težo	 20	 kg	 in	 živi	
preko	15	let.
Spada	 med	 spomladanske	 drstnice,	
kar	pomeni,	da	 se	drsti	 spomladi	 na	
prodnatem	dnu,	pri	 temperaturi	 vode	
okoli	10	stopinj	Celzija.	Drsti	se	v	parih,	
kjer	 samica	 izkoplje	 drstno	 jamo,	 v	
katero	odloži	ikre.	Samec	drstno	jamo	
močno	brani	pred	ostalimi	samci.	Videti	
samčeve	borbe	za	samico	v	zelo	plitvi	
vodi	 je	 zares	 neverjetno	 doživetje.	
Samci	 večinoma	 spolno	 dozorijo	 že	
v	 četrtem	 letu	 starosti	 pri	 dolžini	53-
62	 cm,	 samice	 pa	 praviloma	 šele	 v	
petem	letu	pri	63-75	cm.	Ribiči	sulca	
uspešno	umetno	 razmnožujejo	 tudi	 v	
ribogojnicah.

SULEC - kralj voda 
Sulec	 (hucho	 hucho)	 je	 za	 mnoge	
nedvomno	kralj	voda.	Ribiči	imenujejo	
sulca	tudi	»riba	tisočih	metov«.	Očitno	
pa	se	zaradi	kraljev	voda	povezujejo	
tudi	klubi	z	različno	naravo	dela.

Marko	Osojnik					Foto:	Marko	Osojnik
Jure	Višnar



APRIL 2010 •                         •   ��

S U L E C  -  B I O L O G I J A

Zaradi	podaljšanja	muharske	sezone	
so	se	v	Ribiški	družini	Bled	odločili,	da	
je	lov	na	sulca	odprt	od	15.	novembra.	
Najmanjšo	 lovno	 dolžino	 so	 zaradi	
internih	potreb	povečali	na	80	cm.	V	
Sloveniji	 je	 ribolov	 na	 sulca	 uradno	
odprt	od	1.	oktobra	do	15.	februarja,	
najmanjša	lovna	dolžina	pa	je	70	cm.	
S	tem	so	ribiči	dosegli,	da	se	rib	ne	lovi	
v	času	reprodukcije,	z	lovno	dolžino	pa	
omogočili,	da	se	riba	zdrsti	vsaj	enkrat	v	
svojem	življenju,	preden	je	uplenjena.

Krivolov
Na	 Bledu	 je	 krivolov	 po	 podatkih	
tamkajšnje	ribiške	družine	že	nekaj	let	
v	porastu.	Ribiči	opažajo,	da	krivolov	ni	
več	neka	najstniška	razigranost	ali	želja	
za	lastne	prehranjevalne	potrebe.	Začel	
se	je	pojavljati	organiziran	krivolov,	kjer	
je	krivolovcev	več.	Ti	navadno	odnesejo	
po	nekaj	deset	in	več	kilogramov	rib.	Na	
Bledu	se	borijo	proti	krivolovu	tako,	da	
imajo	redno	zaposlenega	čuvaja	in	okoli	
30	prostovoljcev,	ki	opravljajo	nadzor	
vode	tudi	ponoči.	Nočne	akcije	so	na	
Bledu	nekaj	 vsakdanjega,	pri	 tem	pa	
velja	omeniti,	da	Ribiška	družina	Bled	
odlično	sodeluje	tudi	z	blejsko	policijsko	
postajo	 in	enoto	službenih	policijskih	
psov	iz	Kranja.	

Kormorani
Kormoran	 lovi	 sulca	 zaradi	 lastnih	
prehranjevalnih	potreb.	Odrasel	sulec	
je	sicer	prevelik	za	kormorana,	v	svoj	
dolg	 kljun	 pa	 lahko	 spravi	 manjše	
primerke.	 Problem	 nastane,	 ko	 se	
kormorani	 polotijo	 hrane	 za	 sulce	
-	postrvi.	V	blejski	ribiški	družini	imajo	
zato	organizirano	plašenje	kormoranov,	
kar	je	zakonito.	Kormoran	poje	najmanj	
0,5	kg	rib	na	dan,	kar	znaša	v	povprečju	
3	EUR.	Jata	130	kormoranov	(približno	
toliko	jih	živi	v	okolici	Save	Bohinjke)	na	
dan	stane	okoli	390	EUR.	Številke	so	na	
koncu	grozljivo	visoke,	če	omenimo,	da	
se	kormorani	zadržujejo	na	Savi	Bohinjki	
celih	šest	mesecev.	Kormorani	imajo	to	
slabo	lastnost,	da	so	sposobni	iztrebiti	
tudi	do	90	%	ribje	populacije	v	enem	
letu.	4000	EUR,	ki	jih	porabijo	Blejci	za	
prevoz	in	pirotehnična	sredstva,	se	zdi	
v	 tem	primeru	zanemarljivo	malo.	Ves	
ta	trud	pa	gre	samo	na	račun	ščitenja	
velikega	kormorana,	ki	je	v	naših	krajih	
alohtona	ptica	in	se	ga	ne	sme	streljati	
(razen	nekaj	ptic	na	leto).	

Oprema za lovljenje sulca
Osnovna	oprema	za	ribolov	sulca	je	
palica	primerne	trdote	s	pripadajočim	
kolescem,	 na	 katerem	 naj	 bo	 vsaj	
150	m	dolgega	in	najmanj	0,30	mm	
debelega	 najlona.	 Tudi	 z	 muharico	
in	 umetno	 muho	 se	 da	 uspešno	
loviti	 sulca,	 vendar	 se	 zaradi	 nizkih	
temperatur	 (sulec	 se	 lovi	 samo	
pozimi)	le	redki	odločijo	za	ta	način.	
Obvezna	 oprema	 so	 tudi	 klešče	
za	 odpenjanje,	 meter	 in	 naglavna	
svetilka.	Najbolj	zagreti	»sulčarji«	pa	
že	uporabljajo	blazino	za	odlaganje	
in	 antiseptik,	 s	 katerim	 kasneje	
razkužijo	rano,	da	jo	zavarujejo	pred	
infekcijo.	 Blazina	 za	 odlaganje	 se	
uporablja	 pri	 odpenjanju	 rib	 večjih	
proporcev,	malo	je	namreč	herojev,	
ki	bi	v	eni	roki	držali	sulca,	težkega	
15	kg	in	več,	z	drugo	roko	pa	bi	hkrati	
odpenjali	 vabo.	 Sulec	 je	 ribojeda	
riba,	zato	so	tudi	vabe	v	obliki	in	barvi	
plena,	s	katerim	se	prehranjuje.	Na	
njegovem	jedilniku	se	nahajajo	ribe:	
postrv,	lipan,	kapelj,	piškur	in	ostali	
ciprinidi,	prav	tako	pa	se	večji	sulec	
ne	bo	branil	hlastniti	po	kakšni	miši,	
žabi	 ali	 pižmovki.	 Vab	 je	 na	 tržišču	
že	na	tisoče,	vendar	pa	velja	omeniti	
tradicionalen	in	nekoliko	nenavaden	
tako	imenovan	cof	ali	piškurnik.	To	je	
vaba,	ki	je	obtežena	s	svinčeno	glavo,	
pod	 katero	 visijo	 trakovi	 iz	 lateksa,	
predstavlja	pa	šop	piškurjev	(piškurji	
so	jeguljam	s	priseski	podobne	ribe,	
ki	 se	 med	 drstenjem	 med	 seboj	
prepletajo).	

V pričakovanju kapitalnega ulova
Sulec	ponoči	vidi	bolje	od	ostalih	rib,	
zato	je	najbolj	dejaven	v	mraku	in	ob	zori,	
saj	mu	slaba	svetloba	da	prednost	pred	
plenom.	 Pravi	 »sulčarji«	 pričakujejo	
ulov	 kapitalnega	 sulca	 po	 nekaterih	
naravnih	 spremembah.	 Najboljši	 čas	
za	ribolov	je	vsekakor	2	dni	pred	in	po	
polni	luni.	Ugoden	čas	za	lov	na	sulca	
je	 tudi	 pred	 spremembo	 vremena.	
Večina	 rib	 se	 takrat	 prehranjuje	 bolj	
intenzivno,	saj	v	povečanem	vodostaju	
in	v	motni	vodi	težje	pridejo	do	hrane.	
Odličen	 čas	 za	 lov	 na	 sulca	 je	 tudi	
pozimi	 v	 času	 odjuge,	 saj	 otoplitev	
sulcem,	 ki	 so	 hladnokrvne	 živali,	
prihrani	nekaj	energije,	ki	jo	namenijo	
lovu.	Ribolov	sulca	 je	zaradi	njegove	
velikosti	 posebno	 doživetje	 in	 se	 ga	
zaradi	varnosti	v	zimskih	razmerah	na	
reki	sme	loviti	samo	v	paru.	Po	starih	
izročilih	 je	 pripadala	 sulčeva	 glava	
do	polovice	 telesa	uplenitelju,	ostala	
polovica	 pa	 spremljevalcu.	 Uplenitelj	
sulca	naslednje	leto	ni	imel	dovoljenja	
za	ribolov	(lahko	je	bil	le	spremljevalec,	
a	 loviti	 ni	 smel).	 Dandanes	 pa	 vse	
več	 ribičev	 sulcu	 prizanaša	 in	 ga	 po	
kratkem	 fotografiranju	 izpuste	 nazaj	
v	 njegovo	 kraljestvo.	 Vse,	 kar	 se	
vzame	iz	narave,	je	le	slika,	ob	kateri	
se	kasneje	s	prijatelji	lahko	spominjaš	
čudovitih	trenutkov,	preživetih	v	naravi	
z	 mislijo,	 da	 sulec	 še	 vedno	 plava	 v	
svojem	 nemem	 kraljestvu	 in	 da	 ga	
boš	nekega	dne	mogoče	spet	srečal.	
Srečal	sulca	-	kralja	voda.
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Drava	 je	srčna	žila	Maribora,	ki	ga	
je	nekoč	varovala,	včasih	delila,	da-
nes	pa	mesto	čvrsto	veže,	zato	naj	
skozenj	teče	kar	se	da	čista.	K	temu	
lahko	prispeva	vsak!	

Eko akcija Drava 2010

Iztok	Pohorec					Foto:	Iztok	Pohorec

Potapljaško	 društvo	 Maribor	
(PDM)	 je	 v	 soboto	 20.	 marca	
organiziralo	 veliko	 ekološko	

akcijo	 Drava	 2010	 -	 NI	 NAM	 VSEE-
NO.	 V	 akciji	 je	 sodelovalo	 okoli	 40	
potapljačev,	 poleg	 potapljačev	 PDM	
tudi	člani	PD	Murska	Sobota,	PD	GA-
PO-RA	in	PD	Varaždin.	Z	brežine	reke	
je	akcijo	spremljalo	in	pri	njej	pomagalo	
vsaj	500	obiskovalcev.	Iz	naše	prelepe	
Drave	smo	prinesli	4	kesone	zanimivih	
odpadkov,	kot	so	kolesa,	mopedi,	klopi,	
koši	 itd.,	 še	posebej	pa	sta	 izstopala	
dvig	manjšega	tovornega	in	osebnega	
vozila.	 S	 tem	 smo	 dokazali	 javnosti,	
da	 Maribor	 potrebuje	 takšne	 akcije.	

Prepričani	smo,	da	moramo	na	njih	tudi	
v	prihodnje	biti	tako	številčni	in	dejavni.	
Člani	društva	Mars,	so	pripravili	otroške	
delavnice	na	temo	reke	Drave,	pobirali	
odpadke	po	njenem	obrežju	in	si	tako	
za	nagrado	prislužili	brezplačen	ogled	
mariborskega	akvarija-terarija.
Odmevnost	akcije	so	potrdili	tudi	številni	
obiski	 novinarskih	 ekip	 in	 fotografov.	
Posebno	 težo	 dogodku	 so	 dali	 tudi	
predstavniki	vseh	glavnih	sponzorjev	in	
župan	Mestne	občine	Maribor,	g.	Franc	
Kangler,	kar	je	za	nas	še	posebno	priz-
nanje	in	dokaz,	da	smo	na	pravi	poti.
V	imenu	PDM	se	vsem	sodelujočim,	ki	
so	(ste)	pomagali,	ter	vsem	sponzorjem	
in	donatorjem,	brez	katerih	akcije	ne	bi	
bilo	mogoče	izvesti,	iz	srca	zahvaljujemo	
za	sodelovanje.	Še	posebej	generalne-
mu	pokrovitelju	Dravskim elektrarnam 
Maribor,	 glavnima	 pokroviteljema	
AquaSystems	 in	Henkel Slovenija.	
Zahvala	gre	tudi	Radiu	Center,	Poštni	
banki	 Slovenije,	 Ekologija,	 ZZV	 MB,	

Panvita,	Radenska,	 Jana,	Mariborski	
vodovod,	Snaga,	Mariborski	akvarij,	Riki	
–poslovna	darila,	mariborski	in	kamniški	
gasilci,	 PRS	 in	 vsem	 fotografom,	 ki	
so	 sodelovali	 na	 fotonatečaju	 izbora	
najboljše	fotografije	reke	Drave,	ki	smo	
si	 jih	 lahko	ogledati	v	Vodnem	stolpu.	
Prav	 tako	 hvala	 strokovnjakom	 ekipe	
MEEL-a,	 ki	 so	navdušili	 obiskujoče	s	
predstavitvijo	 mobilnega	 laboratorija,	
in	 Vinoteki	 Vodni	 stolp	 za	 možnost	
uporabe	 Vodnega	 stolpa.	 Hvala	 tudi	
udeležencem	 ekološkega	 teka,	 ki	 je	
potekal	pod	sloganom	»Varujem	Dravo	
–	živim	z	Dravo«.	
Naš	namen	predstaviti	se	širši	množici	
ljudi	 in	 vsaj	 malo	 vplivati	 na	 njihovo	
ekološko	osveščenost	je	bil	dosežen.	
Prireditev	nam	 je	uspelo	 izpeljati	 tako	
kot	smo	si	jo	zastavili	in	tako	dokazali,	
da	smo	s	skupnimi	močmi	še	močnejši!	
Še	enkrat	hvala	vsem	udeležencem	Eko	
akcije	Drava	2010	–	NI	NAM	VSEENO!	
Zmagali smo!
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Sava Extreme 2010

tolmune.	Spust	traja	okrog	2	uri	in	udeležencem	vsako	
leto	pusti	 izjemne	vtise,	ko	na	pristen	način	spoznajo	
vodno	bogastvo	reke	Save.
Tako	bo	tudi	12. junija letos,	ko	boste	lahko	popolno	
doživeli	vodne	tokove,	valove	v	reki	in	se	pomerili	s	pla-
valnimi	pari,	udeleženci	dogodka	Sava	Extreme,	ki	ga	
letos	soorganizirata	DPD Kranj	 in	portal	EcoGuerilla.
si.	 Za	 varnost	 bodo	 poskrbeli	 reševalci	 in	 gasilci,	 ki	
bodo	spremljali	tekmovalne	plavalne	pare,	po	spustu	pa	
bo	organizirana	družabna	prireditev,	kjer	bodo	najbolje	
uvrščenim	podelili	priznanja.	Na	dogodek	Sava	Extreme	
2010	se	lahko	od	5.	maja	dalje	prijavite	na	spletnem	por-
talu	EcoGuerilla.si,	kjer	izpolnite	prijavnico	pod	kategorijo	
tekmovalni	pari	ali	udeleženci	rafting	spusta.

Hydrospeed	oz.	plavanje	po	reki	Savi	poteka	v	Društvu	
za	podvodne	dejavnosti	Kranj	že	več	kot	35	let.	Začetki	
spuščanja	po	Savi	torej	segajo	v	leto	1975,	ko	se	je	ekipa	
potapljačev	reševalcev	DPD	Kranj	na	čelu	z	Janezom	
Brillyjem	spustila	po	kanjonu	Save	na	Zarici.	

Opremljeni	so	bili	z	neoprenskimi	oblekami,	plavutkami	
za	poganjanje	in	krmiljenje	ter	posebnimi,	doma	na-
rejenimi	plavalnimi	deskami,	na	katere	so	se	ob	spustu	

naslanjali.	Pionirji	spusta	po	reki	Savi	so	kasneje	postali	jedro	
ekipe	reševalcev	iz	vode	pri	Civilni	zaščiti	Kranj,	saj	hydrospeed	
vsebuje	številne	elemente	reševalnih	tehnik,	ki	jih	uporabljajo	
pri	reševanju	iz	divjih	voda.
Doživljanje	in	premagovanje	toka	reke	na	najbolj	izviren	način	
sta	v	DPD	Kranj	sčasoma	postala	tradicija	in	tako	od	leta	1990	
vsako	leto	organizirajo	tradicionalni	spust	potapljačev	po	reki	
Savi,	na	katerem	tekmujejo	plavalni	pari.	Prvotna	proga	spusta	
od	Žirovnice	do	Lancovega	se	je	sčasoma	podaljšala	z	8	na	do-
brih	15	km	in	tako	od	leta	2002	poteka	do	mostu	pri	Globokem.	
Proga	spusta	po	zgornjem	toku	Save	Dolinke	ponuja	razgibane	
brzice	težavnostne	stopnje	2-4,	slikovito	zlitje	Save	Dolinke	in	
Bohinjke,	številne	orjaške	balvane	 ter	čudovite	 temnozelene	

Jurij	Grobovšek					Foto:	Damir	Grgorinič

Prispevek	SPZ	 je	bil	 še	 toliko	 večji,	
saj	smo	območje	čiščenja	razširili	na	
podvodni	svet	in	tako	pomagali	Slo-

venijo	očistiti	tudi	pod	vodo.	Ena	največjih	
čistilnih	 akcij	 potapljačev	 je	 prav	 gotovo	
bila	v	Ljubljanici,	v	organizaciji	PD	Vivera	iz	
Ljubljane.	Velika	akcija	je	bila	med	drugim	v	
Mariboru,	naše	morje	so	čistili	tudi	poklicni	
potapljači	Slovenske	vojske,	potapljači	PD	
Murska	Sobota	pa	so	v	eni	od	gramoznih	
jam	našli	za	tri	mrežne	kontejnerje	ekološko	
zelo	spornih	salonitnih	plošč.
Organizatorji	potrjujejo,	da	so	bila	njihova	
pričakovanja	 presežena,	 saj	 se	 je	 zbralo	
vsaj	250.000 udeležencev	-	v	številko	ni	
všteta	množica	tistih,	ki	se	prej	niso	prijavili	
prek	spleta.	Po	do	sedaj	zbranih	podatkih	
je	bilo	iz	narave	odstranjenih	skupaj	najmanj	
60.000 kubičnih metrov	odpadkov!

V	SPZ-ju	na	osnovi	dolgoletnih	izkušenj,	
ki	smo	si	jih	iz	leta	v	leto	pridobili	preko	
tradicionalnih	čistilnih	akcij,	poudarja-
mo	 predvsem	 preventivni	 pomen	 in	
sporočilo	 tovrstnih	 ekoloških	 akcij.	
Velika	je	neposredna	korist	odstranitve	
odpadkov,	še	pomembneje	pa	je,	da	se	
ob	vsaki	taki	akciji	širšo	javnost	opozori	
na	ekološko	škodo,	nastalo	zaradi	neo-
dgovornega	odnosa	do	okolja.	Naravo	

Slovenijo smo očistili tudi pod vodo
Vseslovenski	akciji	Očistimo	Slovenijo	v	
enem	dnevu	se	je	aktivno	pridružila	tudi	
Slovenska	potapljaška	zveza	(SPZ),	kate-
re	društva	tudi	sicer	zelo	veliko	pozornost	
namenjajo	okolju	in	ekološkim	akcijam.	

dr.	Mitja	Slavinec					Foto:	Timi	Gomboc

lahko	vsak	najbolje	čisti	in	očisti	tako,	
da	je	ne	onesnažuje.
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dr.	Mitja	Slavinec					Foto:	Davorin	Zupanc

Redna	letna	skupščina	Slovenske	potapljaške	zveze	
(SPZ)	je	že	tradicionalno	bila	sklicana	zadnjo	sobo-
to	v	marcu,	 letos	v	organizaciji	RPD	Piran	v	Hotelu	
Belvedere.	Organizatorji	 si	 zaslužijo	 vso	pohvalo	 in	
čestitke	za	organizacijo	in	nemoten	potek	skupščine.	
Posebna	pohvala	gre	 tudi	za	odlično	 izbiro	 lokacije	
s	prečudovitim	pogledom	na	morje	 in	ogled	preno-
vljenega	akvarija	v	Piranu,	ki	smo	si	ga	privoščili	po	
dogodku.

Skupščine	 se	 je	 udeležilo	 23	 delegatov	 iz	 15	
potapljaških	društev.	Delegati	so	pregledali	opravlje-
no	delo	in	si	zastavili	cilje	za	v	prihodnje.	Dejavnost	

SPZ-ja	bo	še	naprej	ostala	zvesta	svojemu	sloganu	»Za 
varno potapljanje!«,	kar	bo	Zveza	udejanjala	predvsem	
preko	 izobraževanj	 in	preventivne	dejavnosti.	Ena	 izmed	
takih	 aktivnosti	 bodo	 brezplačni	 seminarji	 za	 ponovitev	
osnov teorije potapljanja,	 ki	 jih	 bo	 Zveza	 organizirala	
na	različnih	krajih	Slovenije.	V	ta	namen	so	že	dali	izdelati	
posebne	brisače,	ki	 imajo	videz	potapljaškega	znaka,	in	
jih	 kot	 take	 ob	 brisanju	 lahko	 na	 plovilih	 ali	 ob	 drugih	
priložnostih	izobesimo	tudi	kot	potapljaške	zastave,	s	ka-
terimi	opozarjamo	na	potapljače	pod	vodo.	To	je	inovativen	
dodatni	prispevek	k	širši	in	mednarodni	akciji	»Potapljač 
pod vodo«,	v	okviru	katere	smo	letos	prvič	imeli	opozorilne	
nalepke	tudi	v	slovenskem	jeziku.
Pomemben	cilj	še	naprej	ostaja	vključevanje	čim	širšega	
kroga	potapljačev	ne	glede	na	šolo,	po	kateri	so	se	uspo-
sobili.	Za	dosego	 tega	 je	bila	 letos	prvič	 realizirana	 tudi	
stimulacija	v	obliki	5% zbranih članarin,	namenjenih	za 
delovanje matičnega društva.
Predsednik	SPZ	se	je	v	svojem	poročilu	uvodoma	zahvalil	
vsem,	ki	so	s	svojim	prispevkom	pripomogli	k	delovanju	
SPZ-ja.	 Poudaril	 je	 predvsem	 skrb	 za	 varno	 potapljanje	
in	 posvaril	 pred	 potapljanjem	 na	 prevelikih	 globinah.	
Še	 posebej	 bolj	 izkušeni	 potapljači	
z	 višjimi	 potapljaškimi	 kategorija-
mi	 morajo	 biti	 osebni	 zgled	 ostalim	
potapljačem.	Z	zadovoljstvom	je	izpo-
stavil,	da	je	kljub	gospodarski	krizi	bila	
zabeležena	rast	članstva,	kar	gre	med	
drugim	pripisati	dejstvu,	da	ob	matičnih	
društvih	tudi	SPZ	neposredno	skrbi	za	
podaljševanje	 članstva	 s	 pošiljanjem	
položnic	za	članarino.
Napovedal	je	tudi	licenčne	seminarje	
preko	spleta,	saj	cilj	 le-teh	ni	 iskanje	
neznanja,	temveč	ponovitev	teorije	in	
osvežitev	potapljaškega	znanja.	
Izpostavil	je	še	nekatere	bonitete,	ki	jih	
imajo	člani	SPZ,	še	posebej	do	30%	
ekskluzivni	popusti	za	opremo	SPZ.

Športnikom	 je	čestital	 za	odlične	 rezultate,	ki	 so	 jih	do-
segli	 v	 preteklem	 letu,	 in	 posebej	 poudaril	 organizacijo	
svetovnega	 prvenstva	 v	 podvodnem	 hokeju	 v	 Kranju	 in	
nov	državni	rekord	Jureta Daiča,	ki	je	presegel	magično	
mejo	100	m.
Po	razpravi	in	nekaterih	tehničnih	napotkih	glede	poslovanja	
društev	s	SPZ-jem	in	predvidenih	spletnih	aplikacij	so	ob	
koncu	že	tradicionalno	najuspešnejšim	podelili	plakete	in	
priznanja	SPZ.

Boris	Vuga



APRIL 2010 •                         •   ��

S K U P Š Č I N A  2 0 1 0  -  S P Z

SPZ	 je	 letos	po	daljšem	času	med	
drugim	podelila	tudi	ZLATO PLAKE-
TO SPZ,	ki	jo	je	za	življenjsko	delo	
prejel	dr. Arkadij Popovič.
Prehodni	 pokal	 SPZ	 NAJVEČJE 
DRUŠTVO	 v	 Slovenski	 potapljaški	
zvezi	 je	 DRM	 Ljubljana	 predal	 PD 
Murska Sobota.
P r i z n a n j e 	 N A J A K T I V N E J Š I 
INŠTRUKTOR	 je	 prejel	 Jure Doli-
nar za	54	tečajnikov.
Podeljene	 so	 bile	 tudi	 priznanja	
društvom	 z	 največjim	 porastom	
članstva	GAZELA ZA LETO 2009,	
in	NAJUSPEŠNEJŠI ŠPORTNIK.

Plakete in nagrade SPZ 2010
•	 Brane Klun, 	 GA -PO-RA,	 za	

nadpovprečno	aktivnost	in	dolgo-
letno	delo	v	PRS

•	 Milan Matijevič,	 PD	 Ptuj,	 za	
dolgoletno	 vodenje	 društva	 in	
Reševalne	postaje	PRS

•	 Nikolaj Hochstatter,	 PD	 Mur-
ska	Sobota,	za	pionirsko	delo	na	
področju	potapljanja	v	severovzho-
dni	Sloveniji		

Pohvala SPZ
•	 Bojan Blatnik,	KPA	Novo	mesto,	

za	dolgoletno	nadpovprečno	akti-
vno	delo

•	 Jani Longo,	 DPR	 Pozejdon	
Krško,	 za	 dolgoletno	 uspešno	
vodenje	Komisije	za	podvodni	lov	
in	reprezentance

•	 Jure Dolinar,	Euro	Diver,	za	aktivno	
delo	na	področju	izobraževanja

•	 Borut Novak,	 DPD	 Bled,	 za	
požrtvovalno	 vodenje	 društva	 in	
aktivno	sodelovanje	s	SPZ

•	 Darko Anžiček,	 Vidra	 Krško,	
za	 dolgoletno	 nadpovprečno	
aktivnost	 na	 različnih	 področjih	
potapljanja

Naziv	častni	član	SPZ	
letos	ni	bilpodeljen.

Največje društvo v 
letu 2009:

1.	 mesto:	 PD Mur-
ska Sobota,	92	
članov

2.	 mesto:	PD Mari-
bor,	83	članov

3.	 m e s t o : 	 P D 
Euro Diver,	 80	
članov

Zlata plaketa SPZ
•	 dr. Arkadij Popovič,	DRM	Ljublja-

na,	za	življenjsko	delo

Srebrna plaketa SPZ
•	 Davorin Zupanc,	DRM	Ljubljana,	

za	dolgoletno	aktivnost	na	področju	
izobraževanja	in	PRS

•	 DPD Trbovlje,	za	35	letno	aktivno	
delovanje	društva

•	 Sandi Ramuševič,	 RPD	 Piran,	
za	 dolgoletno	 vodenje	 društva	 in	
aktivno	delo	v	organih	SPZ

•	 Bojan Žmavc,	 URSZR,	 za	 dol-
goletno	 uspešno	 sodelovanje	 in	
podporo	

Bronasta plaketa SPZ
•	 Vidra Krško,	za	20	letno	delovanje	

društva
•	 DPD Tolmin,	za	20	letno	delovanje	

društva

Najaktivnejši inštruktor 2009:
1.	 mesto:	Jure DOLINAR,	PD	Euro	

Diver	(54)
2.	 Mesto:	 Jernej SEDMAK,	 Manta	

Club	(31)
3.	 mesto:	 dr. Mitja SLAVINEC,	 PD	

Murska	Sobota	(30)	

Gazela za leto 2009:
1.	 mesto:	PD Ankaran
2.	 mesto:	Manta Club
3.	 mesto:	ŠŠD PH Ljubljana

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

za	 izboljšanje	državnih	globinskih	
rekordov	v	prostem	potapljanju	 in	
dve	 uvrstitvi	 med	 deseterico	 na	
Svetovnem	prvenstvu

Najboljša športna ekipa SPZ:
•	 Državna reprezentanca v podvo-

dnem hokeju	za	dobre	rezultate	in	
osvojitev	6.	mesta	na	Svetovnem	
prvenstvu	v	PH.

	
Naziv	najboljše	športnice	SPZ	letos	ni	
bil	podeljen.

dr.	Mitja	Slavinec					Foto:	Majda	Hochstatter

Vaše	morebitne	predloge	ali	komentarje,	
ki	niso	zajeti	v	ponujenih	anketnih	odgo-
vorih	nam	lahko	pošljete	tudi	po	elektron-
ski	pošti	spz@spz.si.

ANKETA NA 
www.spz.si

Vabljeni	k	ogledu	spletne	strani	in	
odgovoru	na	anketno	vprašanje.

Anketa meseca junija:
Na katerem področju bi želeli 
izpopolniti vase znanje?  
a)	Varnost	potapljanja.
b)	Podvodna	biologija.
c)	Fiziologija	potapljanja.
d)	Potapljaška	oprema.
e)	Potapljaške	specialnosti.
f)	Vodenje	in	organizacija	potopov.
g)	Potapljanje	na	vdih.

Anketa meseca maja:
Ali je v vasem klubu pred 
sezono organizirano pre-
davanje, delavnica, okro-
gla miza, o varnosti po-
tapljanja? 
a)	Da,	pred	vsako	sezono.
b)	Občasno.
c)	Ne,	v	klubu	še	ni	bilo	organi-
zirano	tovrstno	predavanje.
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Dušana	sem	imel	prvič	priliko	spoznati	pred	šestnajstimi	
leti.	Kot	sveže	pečenega	urednika	znanstvene	revije	Anna-
les	me	je	glavni	urednik	Darko	Darovec	peljal	v	Bonine,	da	
bi	spoznal	oblikovalca	revije,	Dušana	Podgornika.	Namesto	
običajnega	gostoljubja	so	naju	pričakale	petarde	oziroma	
„pasje	bombice“,	ki	sta	jih	na	naju	metala	s	sinkom.	Začetno	
klavrno	vzdušje,	ki	sem	ga	tedaj	doživel	ob	poku	petard	pod	
mojimi	nogami,	je	kaj	hitro	skopnelo,	ko	mi	je	močno	stisnil	
roko,	si	me	ogledal	s	svojimi	prodornimi	sinjemodrimi	očmi	
in	pokazal	njemu	lastni,	značilni,	prijateljski,	širok	nasmeh.	
Še	bolj	pa	potem,	ko	me	je	prepričal	z	velemojstrskim	izbo-
rom	ter	oblikovanjem	naslovnice	in	ovitkov	revije.	Takšen	
je	pač	bil	Dušan!	Iskalec	originalnosti,	vztrajni	borec	proti	
stereotipom.	
Vsaka	njegova	naslovnica	je	bila	odlična	in	z	leti	se	je	ta	
odličnost	stopnjevala	v	popolnost.	Ko	sva	izbirala	naslovni-
co,	je	hotel	vedno	vedeti,	kakšni	članki	so	zbrani	za	revijo,	
da	se	je	lahko	odločil.	Vedno	je	hotel,	da	ima	slika	dovolj	
jasno	sporočilo.	Tako	sva	se	šestnajst	let	dobivala	nekajkrat	
na	leto,	da	je	iz	prinešenega	gradiva	oblikoval	naslovnice	
za	revijo,	zbornike	in	knjige.	Dušan	je	dal	zunanjo	podobo,	
obraz	vsem	revijam,	knjigam,	zbornikom	in	publikacijam,	ki	
so	nastale	v	Znanstveno-raziskovalnem	središču	Republike	
Slovenije	v	Kopru.	Bil	 je	pač	arbiter	elegance	in	mojster	
kompozicije.	
Obiski	v	Boninih,	kasneje	v	novi	in	seveda	nenavadni	hiši	
(spet	 iskanje	originalnosti!)	 ter	brez	petard,	so	bili	zame	
daleč	 najlepša	 plat	 urednikovanja.	Dolgi	 pogovori	 o	po-
tovanjih	po	orientu,	ki	ga	je	vedno	privlačil,	o	fotografijah,	
o	razstavah	in	v	zadnjih	 letih	skoraj	vedno	o	potapljanju.	
Večkrat	 sem	 ga	 spodbujal,	 da	 je	 svet	 pridnenih	 pritrje-
nih	 živali	 kot	 nalašč	 zanj,	 veščega	 iskanja	 posebnosti	 v	
svetu	 makrofotografije.	 Da	 bo	 tam	 našel	 vso	 izjemnost	
živobarvnih	oblik	in	v	pravilno	geometrijsko	simetrijo	ujete	
spregledane	vzorce,	ki	so	se	razvili	v	dolgem	časovnem	
obdobju	evolucije.	Ko	si	je	nabavil	podvodno	fotografsko	
opremo	in	pričel	s	fotografiranjem,	se	je	to	uresničilo.	Žal	
nisem	 imel	nikoli	 priložnosti,	da	bi	 se	skupaj	potapljala.	

Krivda	je	bila	izključno	na	moji	strani,	saj	
sem	se,	namesto	da	bi	si	vzel	dan	
dopusta	 in	 sprejel	 Dušanova	
vabila	 na	 potop,	 zapletal	 z	
bolj	 pomembnimi	 ali	 ne-
pomembnimi	zadevami.	
Danes	 vem,	 da	 so	
me	 take	 neumnosti	
okradle	druženja	s	
takim	 prijateljem	
kot	je	Dušan,	ki	
so	 me	 vedno	
bogatila.	 Nje-
govi	standardi	
v	 življenju	 so	
bili	 drugačni	
kot	pri	 večini	
ljudi,	 njegov	
tempo	 je	 bil	
z d a j 	 z e l o	
počasen,	 že	
naslednji	 hip	
pa	 prehiter,	
da	bi	mu	lahko	
zbrano	sledili.	
Preveč	 ljudi	 je	
na	 tem	 svetu,	 ki	
mislijo,	 da	 imajo	
kaj	 za	 povedati	 ali	
pokazati,	potem	pa	ne	
povedo	 ali	 pokažejo	 nič	
kaj	 pretresljivega.	 Le	 malo	
ljudi	pa	je	takih,	kot	je	bil	Dušan,	
ki	je	imel	zavoljo	svojih	bogatih	izkušenj	
in	originalnega	pogleda	na	življenje	kaj	za	povedati	in	po-
kazati,	pa	tega	na	žalost	ne	bomo	mogli	nikoli	več	slišati	
ali	videti.	Dušan,	v	čast	in	veliko	veselje	mi	je	bilo,	da	sem	
te	imel	priložnost	poznati	in	se	učiti	od	Tebe.	
Mojster,	počivaj	v	miru!

Dr.	Lovrenc	Lipej

Dušan Podgornik

Tragičen	dogodek	v	nedeljo	28.	marca	
2010	nam	je	v	Sveti	Marini	vzel	Dušana	
Podgornika.	Vse	podrobnosti	nezgode	
še	niso	pojasnjene,	iz	prvega	poročila,	
ki	smo	ge	prejeli	od	matičnega	društva	
pa	izhaja,	da	so	se	v	skupini	potapljali	
trije	 potapljači,	 dva	 izkušena	 in	 en	
začetnik.	Dušan	 je	vodil	potop,	ki	naj	
bi	 potekal	 brez	 posebnosti	 in	 so	 ga	
zaključili	z	varnostno	dekompresijo	ter	

dvigom	 na	 površje,	 ko	 pa	 je	 eden	
od	 potapljaških	 računalnikov	 začel	
piskati.	 Vrnili	 so	 se	 na	 6	 m	 in	 po	
dvigu	 je	 računalnik	ponovno	piskal.	
Vodja	potopa	in	en	potapljač		sta	se	
potopila	na	12	m	 tretji	potapljač	pa	
na	6	m.	Med	 tem	 je	potapljaču	na	
12	m	zmanjkalo	zraka	in	je	odplaval	
do	potapljača	na	6	m,	ki	se	je	z	njim	
dvignil	na	površje	in	mu	pomagal	do	
obale.	Pri	tem	sta	izgubila	stik	z	vodjo	
potopa,	ki	se	več	ni	dvignil	na	površino	
zato	ga	je	šla	iskat	skupina	reševalcev,	
ki	so	ga	po	pol	ure	 iskanja	našli	na	
globini	33	m.

V	skladu	z	ustaljeno	prakso	smo	tudi	tokrat	
predsednika	matičnega	društva	in	potapljače,	
ki	so	bili	udeleženi	ob	 incidentu	povabili	na	
pogovor	med	katerim	bomo	poskušali	 čim	
bolj	rekonstruirati	okoliščine,	v	katerih	je	prišlo	
do	nezgode.
Namen	pogovora	je	izključno	preventivne	na-
rave,	da	na	osnovi	ugotovitev	druge	potapljače	
opozorimo	 in	 posvarimo	 pred	 nevarnimi	
okoliščinami,	ki	so	vodile	do	nezgode	in	tako	
poskušamo	preprečiti	 podobne	dogodke	 v	
prihodnje.	
V	SPZ	tragičen	dogodek	globoko	obžalujemo,	
svojcem	pa	izrekamo	iskreno	sožalje.

dr.	Mitja	Slavinec

Potapljaška 
nezgoda
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Prvič	sem	ga	imel	čast	spoznati	na	Državnem	prvenstvu	v	podvodni	
fotografiji	leta	2005,	kjer	je	bil	član	žirije.	Takrat	sem	nepričakovano	
zmagal	 in	postal	državni	prvak	 v	digitalni	 fotografiji.	Kasneje	sem	
izvedel,	da	je	bila	prav	njegova	zasluga,	da	sem	prejel	največje	število	
točk,	saj	je	z	razlago	in	opisom	fotografije	prepričal	ostale	člane	žirije	

in	prisotne.	
Poezija	ga	je	bilo	poslušati,	velikokrat	sem	se	vprašal,	kako	izo-

stren	je	lahko	njegov	čut	in	občutek	za	umetnost,	da	vidi	stvari,	
o	katerih	se	drugim	niti	ne	sanja.	

Naslednje	 leto	se	 je	prvič	udeležil	klubskega	 tabora	v	Sv.	
Marini	in	tam	je	kolegici	Heleni	iz	kluba,	ki	ga	je	povabila	na	
tabor,	po	potopu	dejal:	»Vrnila	si	mi	življenje.«
Postal	je	član	potapljaškega	kluba	PLK	iz	Kopra	in	takoj	dal	
vedeti,	da	ne	misli	biti	samo	član.
Čeprav	je	svoj	prvi	potapljaški	tečaj	opravil	že	davnega	leta	
1978,	se	zaradi	takšnih	in	drugačnih	razlogov	-	vedno	je	
pravil,	da	ni	imel	prave	ekipe	-	ni	preveč	aktivno	potapljal,	
razen	na	svojih	popotovanjih	po	svetu;	predvsem	po	Aziji,	
od	koder	je	vedno	prinesel	kupe	fotomateriala,	smo	takoj	
opazili,	da	je	rojen	za	morje	in	ima	veliko	vodnih	izkušenj.	
Oboževal	je	morje	in	vse	z	njim	povezano,	trnkarjenje,	
apneo,	podvodni	ribolov,	scuba	potapljanje,	jadranje	ali	
pa	že	samo	vožnjo	z	barčico,	…
Postala	sva	prijatelja,	 zelo	dobra	prijatelja,	 „buddya“,	

sodelavca,	partnerja	v	poslu	 in	zabavi.	Projekti,	kot	so	
razstava	o	REX-u	v	Pomorskem	muzeju	v	Piranu,	zaradi	

katere	sva	se	z	njegovo	barčico	celo	zimo	v	največjem	mrazu	
potapljala	in	dokumentirala	ostanke,	in	priprava	materialov	za	

druge	odmevne	razstave	v	Pokrajinskem	muzeju	v	Kopru,	me	bodo	
za	vedno	zaznamovali	in	mi	ostali	v	spominu.	
Svoje	bogato	znanje	o	fotografiji	in	umetnosti	je	želel	prenesti	na	čim	
več	bodočih	podvodnih	fotografov	v	klubu,	zato	je	prirejal	fotografske	
delavnice	ter	postal	vodja	foto-	in	videosekcije	v	klubu.
Rezultat	njegovega	dela	je	tudi	žepni	koledarček	kluba	PLK	s	podvo-
dnimi	fotografijami.
Želel	je	čim	več	doživeti,	videti	in	izkusiti	ter	to	deliti	z	ostalimi	prijatelji	
v	klubu,	zato	ni	zamudil	nobenega	potopa	in	potapljaškega	tabora.	
Če	so	bila	poletja	rezervirana	za	tečaje	in	tabore	(Sv.	Marina,	Murter,	
Lošinj,	Pula,	Krk,	Pag,	Italija,	Francija,	Konkordija,	Egipt)	ali		njegova	

enomesečna	popotovanja,	pa	je	bila	zima	najina.	Takrat	
sva	lahko	v	miru	odhajala	na	popoldanski	potop	in	potep	
po	slovenskem	morju	ter	fotografirala,	dokler	je	le	bilo	
kaj	svetlobe.	Nepozabni	trenutki.
Njegova	potapljaška	izobrazba	je	rasla,	izkušnje,	videno	
in	znanje	je	skozi	tečaje,	ki	jih	je	obiskoval,	uporabljal	v	
praksi.	Bil	sem	njegov	inštruktor	in	o	njegovem	znanju	
mislim	le	to,	da	ga	nisem	imel	več	kaj	naučiti.	V	vseh	teh	
letih	v	klubu	ni	izpustil	niti	enega	potapljaškega	tečaja	in	
njegov	potapljaški	kurikulum	je	bil	naravnost	briljanten	
-	CMAS	P3,	Tehnični	trimix	potapljač	za	velike	globine.	
Število	potopov	veliko.
Dušan	pa	ni	skrbel	samo	za	svojo	varnost	 in	znanje,	
temveč	je	želel	naučeno	prenašati	tudi	na	druge,	zato	
je	sodeloval	na	tečajih	kot	asistent	in	s	svojo	karizmo	
vnašal	mir	in	zaupanje	na	tečaje	in	v	ekipo.
Moj	zadnji	fotopotop	z	njim	se	je	zgodil	konec	januarja	v	
Fiesi,	ko	mi	ni	uspelo	napraviti	niti	ene	omembe	vredne	
fotografije	in	me	je	tolažil,	da	ni	vse	v	fotografiji,	ampak	
je	tudi	potapljanje	umetnost,	učitelj	potapljanja	pa	njen	
vrhunec.	
Februarja	je	odšel	za	mesec	dni	na	potepanje	v	Indijo.	
Zelo	se	je	veselil	vsakega	potovanja,	še	bolj	pa	tega,	da	
bo	celo	poletje	doma	in	ga	bo	preživel	v	družbi	prijateljev	
v	Sv.	Marini,	kamor	je	neizmerno	rad	zahajal.	Verjetno	
ni	imel	tega	v	mislih,	kar	se	je	zgodilo.
Kaj	se	je	dogajalo	tisto	zadnjo	pravljično	sončno	nedeljo	
v	marcu	v	Sv.	Marini,	na	koncu	desne	stene,	12	m	pod	
mirno	morsko	gladino,	najbrž	ne	bomo	nikoli	natančno	
izvedeli.
Ostale	so	neizrečene	besede,	neizpeljani	projekti,	neo-
pravljeni	potopi,	neobiskane	destinacije	in	praznina,	ki	
jo	bomo	stežka	zapolnili.
Dušan	 je	bil	prav	gotovo	najbolj	pozitivna	osebnost	v	
našem	klubu.
Vedno	je	dejal,	da	ljudje	ne	umiramo,	temveč	odhajamo	
na	pot,	zato	nič	zbogom,	ampak	srečno	pot	Dušan.

Nedjan	Kastelic

Zaljubljen v umetnost in morje

CMAS	komisija	za	izobraževanje	pri	
SPZ	organizira	tečaj	za	CMAS	M1,	M2	
in	M3	inštruktorje.	Tečaj	se	bo	izve-
del	ob	prijavi	vsaj	6	tečajnikov.	Tečaj	
ne	 izključuje	 možnosti,	 da	 CMAS	
M3	 inštruktorji	 kandidate	 za	 tečaj	
CMAS	 M1	 pripravijo	 individualno,	
ampak	nudijo	možnost	za	pridobitev	
poglobljenega	 teoretičnega	 znanja	
in	 praktičnih	 veščin	 za	 inštruktorje	
potapljanja.	

Tečajniki	 se	 bodo	 seznanili	 s	 fiziko	 potapljanja	
(poudarek	na	pedagoškem	pristopu	za	tečajnike	
P1	in	P2),	fiziologijo	in	patofiziologijo	potapljanja,	
kompresorji	 za	 medicinski	 zrak,	 rekompre-
sijko	 komoro,	 prvo	 pomočjo,	 globinskim	 po-
tapljanjem	z	 zrakom	do	globine	40m,	andrago-
giko,	načrtovanjem	potopov	za	različne	skupine	
potapljačev,	podvodno	biologijo	s	poudarkom	na	
fauni	severnega	Jadrana.	Praktični	del	tečaja	bo	na	bazenu	in	na	morju.	
Tečaj	bo	potekal	v	popoldanskem	in	večernem	času	predvidoma	dva	tedna.	
Cena	tečaja	je	1300	EUR.

Tečaj za CMAS inštruktorje
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Na	petkovi	okrogli	mizi	»Evaluation	
of	Dive	Computers«	so	vodilni	
znanstveniki	 na	 področju	

fiziologije	 potapljanja	 (Alf	 Brubakk,	
Petar	J.	Denoble,	Arne	Sieber,	Sergio	
Angelini,	Martin	Sayer	in	drugi)	kresali	
mnenja	 o	 potapljaških	 algoritmih	 in	
varnosti	potapljanja.	
2.	 mednarodni	 festival	 podvodnega	
filma	in	videa	»Sprehodi	pod	morjem«	
je	 z	 retrospektivo	 najboljših	 filmov,	
prikazanih	 na	 13.	 mednarodnem	
festivalu	podvodnega	filma	v	Beogradu,	
kar	 štirikrat	 napolnil	 kinodvorano	 v	
Slovenskih	 Konjicah.	 Dopoldan	 so	
potekale	 projekcije	 za	 osnovne	 in	
srednje	šole,	zvečer	pa	je	osrednji	del	
festivala	 pripadal	 Karlu	 Baumannu,	
ustanovitelju	Brodospasa	in	pionirju	na	
področju	dvigovanja	potopljenih	ladij,	ki	
ga	je	s	sliko	in	besedo	prikazal	Daniel	
Frka.	Gledalci	so	si	lahko	ogledali	filme	
različnih	tematik	avtorjev	z	vsega	sveta,	
od	potapljanja	na	dah,	do	življenja	pod	
morjem	 na	 različnih	 koncih	 sveta	 in	
zgodovine	potopljenih	ladij.	
Osrednji	 dogodek,	 8.	 mednarodni	
simpozij	 »Potapljanje	 AST	 2010«,	 je	
svečano	 odprl	 Stracimir	 Gošović,	 ki	
je	pred	kratkim	skupaj	s	svojim	sinom	
Gojkom	Gošovićem	za	knjigo	»Priručnik	
za	komercijalna	i	mornarička	ronjenja«	
prejel	nagrado	Josip-Juraj	Strossmayer	
za	najboljše	delo	s	področja	medicinskih	
znanosti.	Kot	že	pretekla	leta	so	sledili	
trije	sklopi	-	apnea,	scuba	in	tehnično	

potapljanje.	
Sklop APNEA	je	pod	taktirko	Tomaža	
Favaja	 in	 Marka	 Ljubkovića	 pričel	
Jure	Daić,	prvi	Slovenec,	ki	 se	 je	na	
svetovnem	 prvenstvu	 na	 Bahamih	 v	
globinskem	potapljanju	na	dah	potopil	
čez	100	metrov.	Program	se	je	nadaljeval	
s	 predstavitvijo	 raziskav	 na	 področju	
potapljanja	na	dah,	ki	jih	v	okviru	DAN-a	
opravlja	raziskovalna	skupina	Neala	W.	
Pollocka.	O	podvodnem	ribolovu	pred	
petdesetimi	 leti	 je	 spregovoril	 Jože	
Turk,	ki	je	v	devetnajstih	letih	tekmovanj	
osvojil	64	pokalov,	medalj	 in	priznanj.	
Prvi	 sklop	 je	 z	 izsledki	 raziskave	 o	
kardiovaskularnih	 učinkih	 potapljanja	
na	 dah	 zaključil	 Toni	 Brešković	 z	
Medicinske	fakultete	v	Splitu.	
Sklop SCUBA,	 ki	 se	 je	 odvijal	 pod	
vodstvom	Marina	Brzca,	Barbare	Slaček	
in	Klaudije	Poropat,	je	pričel	Paul	Rose,	
človek,	ki	že	vrsto	 let	vodi	ekspedicije	
na	Antarktiki	 in	 je	 znan	predvsem	po	
seriji	dokumentarnih	 filmov	o	oceanih,	
posnetih	 za	BBC.	V	 svoji	 predstavitvi	
nam	je	približal	skrivnostni	svet	oceanov	
in	življenja	v	njih.	Irena	Radić	Rossi	nam	
je	predstavila	podvodna	najdišča	 več	
kot	 2000	 let	 starih	 antičnih	 ladij,	 za	
njo	pa	je	Carla	Binelli,	članica	Women	
Divers	Hall	of	Fame,	predstavila	načine	
za	odkrivanje	 in	potrjevanje	zgodovine	
potopljenih	 ladij,	 ki	 jih	 uporabljajo	 v	
okviru	 organizacije	 IANTD.	 Sledil	 je	
prispevek	Damjana	Peklarja,	ki	je	opisal	
organizacijo	 in	 izvedbo	večje	odprave	

potapljačev	 s	 poškodbo	 hrbtenjače.	
Potapljači	 s	poškodbo	hrbtenjače	so	
tako	prvič	samostojno	predstavili	svoje	
delo	 in	 se	 postavili	 ob	 bok	 ostalim	
rekreativnim	 potapljačem,	 kar	 je	 bil	
namen	tudi	davnega	leta	2002.	
Sklop tehničnega potapljanja	 sta	
koordinirala	 Ivica	Čukušić	 in	Petar	 J.	
Denoble.	Norvežan	Alf	O.	Brubakk	 z	
Univerze	v	Trondheimu	nam	je	predstavil	
najnovejše	 izsledke	 na	 področju	
raziskav,	 povezanih	 z	 redno	 telesno	
vadbo	kot	načina	zmanjševanja	možnosti	
za	nastanek	dekompresijske	bolezni.	
Govorniški	oder	je	nato	zasedel	Anatoly	
M.	Sagalevich,	ruski	znanstvenik,	ki	se	je	
v	zgodbo	podvodnega	sveta	zapisal	kot	
konstruktor	globokomorskih	plovil	Pisces	
in	MIR,	pilot	več	kot	300	globokomorskih	
potopov	 in	 vodja	28	globokomorskih	
odprav.	Med	slednjimi	 je	bil	 tudi	edini	
raziskovalni	potop	na	severnem	tečaju,	
kjer	 na	globini	4261	metrov	prav	po	
njegovi	zaslugi	»plapola«	ruska	zastava.	
Brez	njega	James	Cameron	ne	bi	posnel	
originalnih	 posnetkov	 potopljenega	
Titanica.	Za	njim	je	Fabio	Ruberti	v	okviru	
potapljaške	 odprave	 na	 potopljeno	
ladjo	 Szent	 Istvan	 umestil	 tehnično	
potapljanje	 med	 pomembna	 orodja	
podvodne	arheologije.	Sergio	Angelini	je	
predstavil	vpliv	hladne	vode	na	delovanje	
regulatorjev,	Petar	J.	Denoble	pa	pomen	
globinskih	 postankov	 pri	 tehničnem	
potapljanju.	
Organizatorji	se	zahvaljujejo	vsem,	ki	so	
osem	let	podpirali	simpozij,	še	posebej	
Marijanu	Richterju	 in	prof.	dr.	Dušanu	
Kuščerju,	 ki	 sta	 dala	 ime	 filmskemu	
festivalu.

Potapljanje AST 2010

						Foto:	Miha	MatavžAlenka	Fidler,	Kaludija	Poropat,	Peter	Majcen

Prvi	 vikend	 v	 februarju	 je	 v	 organizaciji	 Mednarodne	 zveze	 društev	
IAHD	 Adriatic	 v	 Zrečah	 potekalo	 že	 osmo	 srečanje	 potapljačev	 in	
znanstvenikov	iz	regije	in	širše	
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SSI	 programi	 potapljaškega	
izobraževanja	obsegajo	tečaje	
za	vse	kategorije	potapljačev.	

Od	množično	obiskanega	začetnega	
tečaja	potapljanja	»Potapljač	odprtih	
voda«,	več	kot	16	različnih	tečajev	spe-
cialnosti	 za	naprednejše	potapljače,	
do	 tečajev	 za	 vodje	 potapljanja	 in	
inštruktorje	potapljanja.	Ne	smemo	
pozabiti	 na	 tečaje	 tehničnega	 po-
tapljanja,	ki	 so	pri	SSI	združeni	pod	
imenom	 TXR	 (Technical	 Extended	
Range),	namenjeni	pa	so	 izkušenim	
potapljačem,	ki	 želijo	svoje	znanje	o	
potapljanju	še	poglobiti.	Vodilni	moto	
našega	 tehničnega	 teama	 je	 -	 Go 
Xtreme!	
Kot	vodilna	organizacija	v	potapljaški	
industriji	in	izobraževanju	je	SSI	eden	
od	ustanoviteljev	Odbora	za	 rekrea-
cijsko	potapljanje	(RSTC),	ki		predsta-
vlja	visok	nivo	kvalitete.	V	Evropi	SSI	
slovi	kot	organizacija	z	visoko	kvalitet-
nim	 izobraževalnim	programom,	zato	
številne	univerze	in	šole	vključujejo	SSI	
izobraževalni	program	v	svoje	šolanje.	
SSI	 na	 svojih	 izkaznicah	 uporablja	
EUF	certifikat	za	kvaliteto,	kar	si	lahko	
privošči	le	malo	drugih	organizacij.
Scuba	Schools	International	s	sedežem	
v	Fort	Colinsu	v	ZDA	je	organizacijsko	
razdeljena	na	več	regionalnih	centrov	
po	svetu.	V	Sloveniji	je	SSI	aktiven	že	6	
let,	deluje	pa	pod	okriljem	SSI	Adriatic	
Group	s	sedežem	na	Reki.	Pod	okrilje	
SSI	Adriatic	Group	spadajo	 tudi	SSI	
centri	 iz	Hrvaške,	Bosne	 in	Herce-
govine,	 Srbije,	 Makedonije,	 Črne	
Gore,	Češke	in	Slovaške.	Regionalni	
center	organizira	za	vse	aktivne	SSI	

inštruktorje	 letna	 izobraževanja,	kjer	se	seznanijo	z	novostmi	
in	obnovijo	svoje	znanje.	SSI	inštruktorji	lahko	poučujejo	le	v	SSI	
potapljaških	centrih,	ki	so	skrbno	izbrani	in	zadovoljujejo	standarde	
organizacije.	Vsi	SSI	inštruktorji	poučujejo	po	visoko	učinkoviti	me-
todi,	ki	temelji	na	ponavljanju	in	pridobivanju	potapljaških	izkušenj.	
Potapljaške	 veščine	nam	 tako	preidejo	 v	navado	 in	potapljanje	
postane	resničen	užitek.
V	Sloveniji	deluje	pet	SSI	potapljaških	centrov	s	skupno	24	aktivnimi	inštruktorji.	
Vsi	naši	inštruktorji	so	tudi	člani	Slovenske	potapljaške	zveze.	Vsako	leto	se	nam	
pridruži	vse	več	novih	navdušenih	potapljačev.	Lansko	leto	smo	po	SSI	programih	
potapljaškega	 izobraževanja	opravili	 več	kot	400	 tečajev	 različnih	potapljaških	
kategorij.	
SSI-jevo poslanstvo je navdušiti ljudi za potapljanje.	Naš	ključ	do	uspeha	je	
v	združevanju	učenja	in	zabave.	Tečajnikom	po	vsem	svetu	potapljanje	približamo	
tudi	z	literaturo	in	visoko	kvalitetnimi	didaktičnimi	materiali	v	njihovem	jeziku.	Prav	
vsak	tečaj	je	podprt	z	učnim	gradivom	v	maternem	jeziku	tečajnika,	ki	ga	ta	prejme	
v	trajno	rabo,	da	lahko	teoretično	znanje	pridobljeno	na	tečaju	vsak	trenutek	obnovi.	
Največji	poudarek	pa	SSI	posveča	praksi	in	osvajanju	potapljaških	veščin	v	odprtih	
vodah.	Po	končanem	začetnem	potapljaškem	tečaju,	kjer	udeleženci	opravijo	naj-
manj	6	potopov,	je	pogoj	za	udeležbo	na	nadaljevalnem	tečaju	vsaj	12	opravljenih	
potopov.	Nadaljevalni	tečaj	pa	tečajniki	končajo	z	najmanj	24	opravljenimi	potopi	
med	katerimi	si	pridobijo	dovolj	potapljaških	izkušenj,	da	si	naziv	Napredni	potapljač	
odprtih	voda	res	zaslužijo.	Tudi	vsak	tečaj	specialnosti	je	podprt	s	toliko	potopi,	da	
tečajniku	omogočijo	trajno	znanje	in	izkušenje.	Nobena	potapljaška	organizacija	
osvojitev	potapljaških	nivojev	ne	pogojuje	s	tako	visokim	številom	opravljenih	potopov.	
Prav	to	pa	je	razlog,	da	SSI	potapljače	v	vsakem	potapljaškem	centru	prepoznajo	
kot	izkušene	potapljače	z	izjemnim	znanjem.	
SSI	inštruktorji	potapljače	izobražujemo	in	jim	nudimo	podporo.	Vsi	naši	tečajniki	
se	 lahko	 tudi	po	končanem	potapljaškem	 tečaju	kadarkoli	obrnejo	na	svoje-
ga	 inštruktorja,	
ki	 jim	 bo	 vedno	
pripravljen	 poma-
gati	 z	 nasvetom	
glede	 potapljanja	
a l i 	 n a k u p a	
potapljaške	 opre-
me.	SSI	potapljaški	
centri	po	svetu	so	
povezani	 v	 skup-
ni	 SSI	 potapljaški	
por ta l 	 www.di -
veSSI.com.	 Tu	
lahko	 pridobite	
vse	 informacije	
o	 vam	 najbližjem	
potapljaškem	cen-
tru,	 dogodkih	 in	
tečajih,	potapljanju	
po	 svetu	 in	 še	
mnogo	drugih	ko-
ristnih	 informacij.	
Pridružite	 se	 naši	
veliki	 potapljaški	
družini!
Naš	 moto	 je:	 Re-
sno	 potapljanje.	
Resnična	zabava.

SSI – Scuba Schools International    
Scuba Schools International	je	ena	
vodilnih	mednarodnih	potapljaških	or-
ganizacij	na	področju	izobraževanja	
potapljačev.	Ustanovljena	je	bila	pred	
več	kot	35	leti	in	se	danes	ponaša	z	
več	kot	2.400	potapljaškimi	centri	v	
več	kot	110	državah.Odlikujemo	se	
kot	 inovativni	 vodje	v	potapljaškem	
izobraževanju.	Oblikujemo	in	izvaja-
mo	 napredne	 programe	 treninga,	
izobraževalne	materiale	in	standarde	
za	vse	nivoje	potapljaškega	znanja.

Irena	Prezelj				

10% popust za člane SPZ
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MAD CUP 2010

Potapljaško	 društvo	 H2O	 team	
Maribor	je	letos	že	šestič	organi-
ziralo	mednarodno	tekmovanje	

v	bazenskih	disciplinah	potapljanja	na	
vdih	MAD	CUP	2010.	Tekmovanje	se	
je	odvijalo	v	petek	 in	soboto,	5.	 in	6.	
marca,	 in	 pritegnilo	 34	 tekmovalcev	
iz	6	držav	(Slovenija,	Hrvaška,	Srbija,	
Avstrija,	 Češka,	 Slovaška).	 Letošnji	
MAD	CUP	je	prav	tako	kot	lanski	veljal	
tudi	za	državno	prvenstvo,	ki	se	izvaja	
pod	 okriljem	 Slovenske	 potapljaške	
zveze	(SPZ).		
V	 Mariboru	 so	 se	 ponovno	 zbrali	
najboljši	 potapljači	 na	 vdih	 na	 svetu,	
ki	so	tekmovali	v	treh	disciplinah:	dina-
mika	brez	plavuti	(DNF),	statika	(STA)	in	

dinamika	s	plavutmi	(DYN).		Tekmovanje	
se	je	pričelo	v	petek	zvečer	v	znamenju	
pričakovanja	svetovnega	rekorda	v	dina-
miki	brez	plavuti.	Nova	in	zelo	obetavna	
hrvaška	 tekmovalka	Dajana Zoretić	
je	 s	 161 m	 sicer	 odplavala	 svetovni	
rekord,	vendar	je	bila	žal	diskvalificirana	
zaradi	izgube	zavesti	na	površini.	Tako	
je	prvo	mesto	osvojila	Čehinja	Jarmila 
Slovenčikova	 z	odplavanimi	104 m.	
V	moški	konkurenci	je	po	pričakovanjih	
zmagal	 najboljši	 hrvaški	potapljač	na	
vdih	Goran Čolak,	 ki	 si	 je	 s	175 m	
priplaval	 tudi	nov	državni	 rekord.	Tudi	
preostali	dve	stopnički	sta	zasedla	Hr-
vata,	Mario	Brčić	drugo	in	Veljano	Zanki	
tretje	mesto.	Nato	sta	sledila	Slovenca,	
Samo	Jeranko	na	četrtem	in	Jure Daić	
na	petem	mestu.	Tako	je	na	državnem	
prvenstvu	v	dinamiki	brez	plavuti	z	od-
plavanimi	130	m	zmagal	Samo	Jeranko,	
s	127	m	mu	je	na	drugem	mestu	tesno	

sledil	 Jure	 Daić,	 tretji	 pa	 je	 bil	 Miha 
Pribošič	z	odplavanimi	112 m.	
V	soboto	zjutraj	se	je	tekmovanje	na-
daljevalo	s	statiko.	Tudi	v	tej	disciplini	je	
zmagal	Goran Čolak,	ki	je	sapo	uspel	
držati	8 min in 15 sek.	S	7	min	in	30	
sek	bi	mu	sledil	Veljano	Zanki,	če	ga	
zaradi	nesrečne	okoliščine	z	dotikom	
ne	bi	diskvalificiral	naslednji	tekmova-
lec.	Tako	pa	je	drugo	mesto	s	6	min	46	
sek	osvojil	Čeh	Josef	Zbynek.	Odlični	
tretji	 je	 bil	 Slovenec	Miha Pribošič,	
ki	 je	 brez	 diha	 zdržal	 6 min	 in	 tako	
osvojil	 tudi	 prvo	 mesto	 na	 državnem	
prvenstvu.	 Na	 drugem	 mestu	 mu	 je	
s	5	min	7	 sek	 sledil	 Jure Kompan.	
Tesno	 za	 njim	 pa	 na	 tretjem	 mestu	
Samo Jeranko,	ki	je	nastop	zaključil	
po	5	min	3	sek.	V	ženski	konkurenci	je	
prvo	mesto	osvojila	Hrvatica	Mihaela 
Romić,	 ki	 je	 sapo	 držala	 5 min 16 
sek.	Sledili	sta	 ji	Slovakinja	Veronika	
Szalontayova	(5	min	9	sek)	na	drugem	
in	Hrvatica	Karla	Fabrio	Čubrić	(4	min	
54	sek)	na	tretjem	mestu.	
Po	 obveznem	 opoldanskem	 počitku	
je	bila	popoldne	na	vrsti	še	zadnja	di-
sciplina,	dinamika	s	plavutmi.	Odlično	
prvo	mesto	si	je	s	preplavanimi	184 m 
prislužil	Samo Jeranko.	Drugo	mesto	
je	 s	 169	 m	 osvojil	 Jure Daić,	 tretji	
pa	je	bil	Josef	Zbynek	z	odplavanimi	
150	m.	Četrti	je	bil	ponovno	slovenski	
tekmovalec,	in	sicer	Antonio Koder-
man,	ki	je	preplaval	128	m.	Podoben	
vrstni	red	je	bil	tako	tudi	na	državnem	
prvenstvu.	Prvi	Jeranko,	drugi	Daić	in	
tretji	Koderman.	V	ženski	konkurenci	
je	 zmagala	 Jarmila	 Slovenčikova,	 ki	
je	preplavala	135	m.	Tekmovalke,	ki	
so	sledile,	pa	so	preplavale	bistveno	
manj.	

Mednarodno	tekmovanje	in	državno	
prvenstvo	 v	 bazenskih	 disciplinah	
potapljanja	na	vdih.

Tanja	Daić					Foto:	A.	Šarman,	L.	Želj
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Zvečer	smo	se	vsi	sodelujoči	zbrali	na	
slavnostni	večerji	ob	zaključku	tekmo-
vanja,	kjer	smo	imeli	tudi	ceremonijo	
podelitve	diplom,	medalj,	pokalov	 in	
nagrad.	Poleg	medalj	za	prva	tri	mesta	
v	 posamezni	 disciplini	 smo	 podelili	
tudi	 medalje	 za	 skupno	 uvrstitev.	 V	
mednarodni	 konkurenci	 si	 je	 prvo	
mesto	prislužil	Samo	Jeranko,	drugi	
je	bil	 Josef	Zbynek,	 tretje	mesto	pa	
je	pripadlo	Juretu	Daiću.	Tudi	v	skup-
nem	 seštevku	 državnega	 prvenstva	
je	zmagal	Jeranko,	drugi	je	bil	Daić,	
tretji	pa	Miha	Pribošič.	Tako	je	Samo 
Jeranko	 ponovno	 upravičil	 vlogo	
najboljšega	slovenskega	bazenskega	
tekmovalca	 v	 potapljanju	 na	 vdih	 in	
dokazal	svojo	moč	tudi	v	mednarodni	
konkurenci.	
Na	MAD	CUP-u	vsako	leto	podelimo	
tudi	 unikatne	 pokale	 (delo	 maribor-
skega	akademskega	umetnika	Dejana	
Pfeiferja)	za	najboljše	tri	ekipe.	Tokrat	
so	 dosegli	 prvo	 mesto	 tekmovalci	 s	
Češke,	drugo	mesto	 je	osvojil	H2O 
team Maribor,	 tretje	 mesto	 pa	
hrvaški	RK	Geronimo.	
Letošnji	 MAD	 CUP	 je	 bil	 posvečen	
priznanemu	 podvodnemu	 fotografu	
Dejanu Šarmanu	 (1971-2009),	 ki	
je	 lani	 izgubil	 življenje	 v	 potapljaški	
nesreči	 na	 izviru	 reke	 Cetinje.	 V	
kopališču	Pristan	 je	bila	 v	 času	 tek-
movanja	 na	 ogled	 postavljena	 pre-
gledna	 razstava	 njegovih	 podvodnih	
fotografij.	

Dinamika brez plavuti (DNF)
1.	Samo	Jeranko	(DPR	Tjulnji):	130m
2.	Jure	Daić	(H2O	team	Mb):	127m
3.	Miha	Pribošič	(DPR	Tjulnji):	112m

Dinamika s plavutmi (DYN)
1.	Samo	Jeranko	(DPR	Tjulnji):	184m
2.	Jure	Daić	(H2O	team	Mb):	169m
3.	Antonio	Koderman	(H2O	team	Mb):	

128m

Statika (STA)
1.	Miha	Pribošič	(DPR	Tjulnji)	:6’00’’
2.	Jure	 Kompan	 (H2O	 team	 Mb):	

5’07’’
3.	Samo	Jeranko	(DPR	Tjulnji):5’03’’

Skupno:
1.	Samo	Jeranko	(DPR	Tjulnji)
2.	Jure	Daić	(H2O	team	Mb)
3.	Miha	Pribošič	(DPR	Tjulnji)

Več	na:	
http://www.mad10.h2oteam.com/.

Rezultati državnega prvenstva 
2010  v bazenskih disciplinah po-
tapljanja na vdih:

DPD “SOČA” Nova Gorica	 	 	 	 	 	 							PK Sirena Nova Gorica

ORGANIZIRAMO

DRUGI BOLŠJI SEJEM
RABLJENE	POTAPLJAŠKE	OPREME,

ki	bo	15.5.2010	od	11-ih	dalje	v	Novi	Gorici.
Vabljeni	vsi,	ki	želite	kupiti,	prodati	svojo	rabljeno	potapljaško	opremo,	oz.	preživeti	dan	v	prijetni	družbi.

Za	vse	udeležence	bo	poskrbljeno	za	brezplačne	tople	napitke	in	na	njihovo	željo	organiziran	potop	v	reki	Soči	
(PAS	–	Podvodni	atlas	Slovenije,	Lokacija	št.1).

Za	kontrolo	izpravnosti	opreme	in	svetovanje	pri	nakupu	bosta	skrbela	licencirana	inštruktorja	Slovenske	
potapljaške	zveze.

Dodatne	informacije	in	prijave	(info@dpdsoca.si,	info@reef.si).

M A D  C U P  2 0 1 0  -  Š P O R T
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Letos	se	 je	 turnirja	udeležilo	15	
ekip	iz	8	držav,	kar	priča	o	odme-
vnosti	 turnirja	 med	 podvodnimi	

hokejisti	v	Evropi.	
Slovenske	barve	so	tokrat	zastopale	
štiri	ekipe.	Posebej	velja	poudariti,	da	
je	na	turnirju	nastopala	in	kljub	mlado-
sti	ter	kratkemu	stažu	igranja	več	kot	
navdušila	tudi	najmlajša	slovenska	eki-
pa	UWH Želve,	ki	je	plod	letošnjega	
dela	s	tečajniki	v	Ljubljani.
Zaradi	 turnirskega	 načina	 igranja	 je	
vsaka	 ekipa	 imela	 pred	 seboj	 8	 oz.	
9	 tekem.	Vse	 tekme,	 razen	 finala	 in	
polfinala,	so	bile	dolge	po	12	minut,	
tekmi	 za	 prvo	 in	 tretje	 mesto	 pa	 15	
minut.
Ekipe	so	bile	razdeljene	v	dve	skupini,	
kjer	se	je	igralo	po	principu,	da	vsaka	
ekipa	 igra	z	vsako	ekipo	 iz	skupine.	

V	četrtfinalne	boje	so	se	tako	uvrstile	
prve	štiri	ekipe	iz	vsake	skupine.	Med	
prvimi	osmimi	ekipami,	ki	so	se	prebi-
le	v	napredovanje,	smo	Slovenci	imeli	
kar	tri	ekipe.
Ekipa	 UWH	 Želve,	 katere	 igralci	
štejejo	 od	 17	 do	 21	 let	 in	 so	 začeli	
igrati	 šele	 novembra	 lani,	 je	 več	
kot	 navdušila.	 Kljub	 kratkemu	 stažu	
igranja	so	premagali	dve	ekipi	 in	se	
uvrstili	na	13.	mesto.	Upamo,	da	bodo	
pridno	trenirali	še	naprej	in	kaj	kmalu	
lahko	 od	 njih	 pričakujemo	 boje	 za	
najvišja	mesta.
UWH Hyenas	so	po	dobrem	uvodnem	
delu	v	nadaljnjih	bojih	malce	popustili	
in	tako	jim	ni	preostalo	drugega,	kot	
da	se	borijo	za	7.	mesto	v	skupnem	
seštevku.	Vsekakor	ekipa,	ki	bi	lahko	
naredila	veliko	boljši	rezultat,	a	včasih	
je	potrebno	tudi	malo	sreče.
PH Kranj	 je	ekipa,	od	katere	so	vsi	
pričakovali	 več.	Kljub	 temu	so	sicer	
končali	 tekmovanje	 na	 5.	 mestu,	 a	
upajmo,	da	jim	bodo	porazi	vlili	moči	
za	boljše	delo	na	področju	podmladka	
in	povečanju	treningov.
Postava	 pH Ljubljana	 je	 izpolnila	
vlogo	favorita,	premagala	vse	ekipe	in	
osvojila	prvo	mesto.	Finalna	igra	sicer	

Prvo mesto ostaja v Sloveniji
ni	bila	najboljša	in	kaj	hitro	so	prejeli	
gol,	vendar	do	konca	tekme	niso	iz-
gubili	živcev.	V	preostalih	11	minutah	
igre	so	prevzeli	pobudo	na	igrišču	in	
rezultat	spremenili	sebi	v	prid.	Končni	
rezultat	finalne	igre	pH	Ljubljana	proti	
Piranha	1	(Madžarska)	je	bil	3:1.
Turnir	 je	 bil	 dobro	 organiziran	 in	 v	
veselje	 vsem	 udeležencem.	 Prav	
tako	 pa	 so	 ekipe	 že	 potrdile	 prihod	
tudi	naslednje	leto.	Upajmo,	da	v	še	
večjem	številu.

Rezultati	
1. pH Ljubljana (Slovenija)
2. Piranha 1 (Madžarska)
3. Calypso (Srbija)
 ...
7.	 UWH	Hyenas
	 ...
13.	UWH	Želve	(Slovenija)

Že	 14.	 Memorial	 Boštjana	 Mesa-
reca	v	podvodnem	hokeju	 je	 tokrat	
potekal	 27.	 2.	 2010	 v	 kranjskem	
Olimpijskem	bazenu.	Turnir	so	pod	
okriljem	Slovenske	potapljaške	zveze	
organizirali	v	klubu	za	podvodni	hokej	
PH	Kranj.

Marko	Šifrar					Foto:	Marko	Šifrar
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In	 tako	 je	 tudi	 bilo.	 Že	 v	 petek	 se	
je	 zbrala	 pisana	 druščina.	 Pet	
potapljačev,	nekaj	žena,	nekaj	punc	

in	kopica	otrok.	Majhna	vasica	na	jugo-
zahodnem	delu	Krka	nam	je	že	nekaj	
let	najboljše	izhodišče	za	Lino.	Predv-
sem	 zaradi	 Tončka,	 ki	 nam	 za	 nekaj	
dni	odstopi	 svoje	apartmaje	 in	 ladjo.	
Apartmaji	so	čisti	in	urejeni,	s	sobami	
za	dva,	štiri	ali	pet	stanovalcev.	Njegova	
ladja	je	nekaj	posebnega.	Imenuje	se	
RIBA	 T.	 Z	 njo	 si	 naš	 gostitelj	 pozimi	
služi	kruh	kot	ribič,	poleti	pa	jo	preuredi	
v	pravo	ladjo	za	potapljanje	in	zabavo.	
Na	 njej	 se	 lahko	 udobno	 počuti	 tudi	
dvajset	potapljačev.	Če	pa	se	zvečer	
poje	kakšna	ribica	z	gradele	in	popije	
kak	kozarec	plavca,	potem	je	najboljša	
skupina	petnajstih	zabave	željnih	ljudi.	
In	tako	smo	se	v	petek	zvečer	zbrali	pri	
Tončku	na	terasi	in	si	razdelili	vloge	za	
naslednji	dan.	
Sobota	ob	8.00.	Pisana	druščina	se	
prereka,	 čigava	 salama	 je	 boljša	 in	
kateri	 otrok	 je	popil	 več	mleka.	Prav	
nič	ne	izgleda,	da	bomo	že	čez	dobre	
tri	 ure	 zasidrani	 pri	 boji,	 ki	 označuje	
naš	cilj.	Zaradi	vseh	“skrbi”	naš	Mitja	
pozabi	 doma	 plavutke.	 „Saj	 sem	 ti	
rekla	...“	No,	nič	bolje	ni	z	Brančijem.	
Njegov	Mares	ga	je	pustil	na	cedilu.	Na	
pomoč	priskoči	Tonček,	ki	iz	svojega	
skladišča	 prinese	 manjkajoče	 dele	
opreme.	Končno	se	nabašemo	v	avte,	
se	 zapeljemo	 na	 pomol	 in	 začnemo	
vkrcavati	 opremo	 na	 ladjo.	 Ob	 9.00	
kapitan	 dvigne	 sidro	 in	 mornar	 Ive	
spretno	izpluje.	Pot	traja	približno	uro	in	
pol	in	verjemite,	da	imajo	vsi	polne	roke	
dela.	Otroci	divjajo	po	ladji,	potapljači	
začnejo	 sestavljati	 svoje	 potapljaške	
komplete	 in	 ženske	 se	 sončijo	 na	
zgornji	 terasi	 ladje.	 Če	 poškilimo	 v	
kuhinjo,	 pa	 vidimo,	 da	 Tonči	 že	 lupi	
krompir	in	reže	paradižnik.	Potapljači	
si	najdemo	miren	kotiček	za	„brifing“	
oziroma	pogovor	pred	potopom.	Tonči	

nam	 pokaže	 nekaj	 skic	 ladje,	 tako	
da	 se	 laže	 dogovorimo	 o	 strategiji.	
Razdelimo	se	 v	 skupine	 in	določimo	
njihove	vodje.	Ker	ni	vprašanj	in	smo	
že	na	lokaciji	za	potop,	se	hitro	razkro-
pimo	vsak	k	svoji	opremi	ter	postorimo	
še	 zadnje	 popravke	 in	 medsebojne	
preglede.	Ive	spretno	zasidra	ladjo	in	
pripravi	vse	za	nemoten	skok	v	morje.	
Medtem	 se	 je	 tudi	 Tonček	 oblekel	 v	
potapljaško	obleko	 in	pridružil	 svoje-
mu	paru.	Nekajkrat	“štrbunkne”	in	to	
je	 to.	 Pravo	 veselje	 je	 pogledati	 vrle	
potapljaške	 kolege,	 kako	 še	 zadnjič	
pregledujejo	 svojo	 in	 partnerjevo	
opremo	ter	si	pokažejo	OK.	Potop!!!	
Ko	 pogledam	 proti	 gladini,	 opazim	
telesa,	ki	skačejo	z	ladje	in	radovedno	
oprezajo	za	nami.	Nekateri	z	maskami,	
nekateri	brez.	Lepo,	da	so	se	spomnili	
in	se	šli	malo	okopat,	kajti	vročina	je	že	
prav	pošteno	pritisnila.	Samega	potopa	
na	Lino	ne	bom	opisoval.	Nekaterim	
je	všeč,	nekaterim	ne.	Naučil	sem	se	
že,	da	 je	vsem	ugoditi	nemogoče.	A	
če	 je	 večina	zadovoljna,	potem	 je	 to	
to.	 Po	 približno	 štiridesetih	 minutah	
se	 začnejo	 potapljači	 dvigovati.	 Ive	
pomaga	pri	lestvi.	Ko	dvignem	masko	

z	obraza,	pa	presenečenje.	V	zraku	je	
čutiti	vonj	roštilja.	Bravo	Ive!	Tudi	mize	
so	že	pripravljene	za	kosilo.	Po	poto-
pu	se	nahitro	pogovorimo	(saj	veste:	
dobro	 je	 bilo,	 ampak	 ...).	 Po	 kosilu	
malce	poležavanja	na	soncu	na	zgornji	
terasi,	nekaj	skokov	v	morje,	potem	pa	
kapitan	prestavi	ladjo	na	novo	lokacijo.	
Negativa,	 Sifon,	 Gorgonije?	 Odločili	
smo	se	za	slednje.	Zgodil	se	nam	je	še	
en	lep	popoldanski	potop.	In	potem	je	
sledilo	presenečenje.	Tonči	in	Ive	sta	
spustila	 KOČO	 in	 nam	 za	 nagrado,	
ker	smo	“najboljša”	skupina	(in	nismo	
Bosanci),	 nalovila	 svežo	 večerjo.	 Vsi	
zlezemo	 na	 zgornjo	 palubo	 in	 polni	
pričakovanja	“buljimo”	njuno	početje.	
Po	urici	in	pol	vlečenja	mreže	jo	pote-
gneta	na	plano.	Dobrih	šest	kilogramov	
rib,	tri	kilograme	škampov,	...	Nahitro	
(ampak	res	nahitro)	očistita	ulov	in	na	
ogenj	z	njim.
Zasidramo	 se	 v	 miren	 zaliv,	 bašemo	
se	 z	 najbolj	 svežo	 ribo	 in	 poje	 nam	
Oliver.	Kičasto,	mar	ne?	Aha,	pozabil	
sem	še	sonce,	ki	 je	medtem	postalo	
žareča	 krogla	 in	 se	 počasi	 potopi	 v	
morje.	 In	 jutri	 je	 še	 en	 NO	 STRESS	
diving	dan	...

Lina
Morda	 zadnji	 topel	 jesenski	 večer.	
Naša	 potapljaška	 druščina	 je	 v	
prijetnem	lokalu	modrovala,	kam	čez	
vikend.	 „Pa	 dajmo	 LINO	 za	 konec	
sezone,“	je	predlagal	nekdo.

Aleš	Špes					Foto:	Aleš	Špes
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Splošna podhladitev
Normalna	telesna	temperatura	človeka	
je	med	37	in	38	°C.	O	podhladitvi	pri	
človeku	 govorimo,	 ko	 temperatura	
jedra	telesa	pade	pod	35	°C.	
Pri	potapljanju	smo	potopljeni	v	vodi.	
Voda	je	približno	26-krat	boljši	prevod-
nik	toplote	kot	zrak.	Zaradi	tega	se	bo	
potapljač	v	vodi	prej	podhladil,	kot	če	bi	
bil	na	kopnem.	Ločimo	blago,	zmerno	
in	hudo	podhladitev.	
Simptomi	in	znaki	so	naslednji:
•	 Blaga podhladitev:
	 »	zavest	ni	motena,	
	 »	prisotna	sta	drgetanje	in		 	

			vznemirjenost,
	 »	srčni	utrip	in	dihanje	sta		 	

			pospešena,	
	 »	temperatura	jedra	telesa	je		 	

			med	35	in	32°C.
•	 Zmerna podhladitev:
	 »	podhlajeni	potapljač	je	za	 	

			span	in	otopel,
	 »	drgetanje	preneha,
	 »	dihanje	in	bitje	srca	sta		 	

			upočasnjena,	
	 »	temperatura	jedra	telesa	je	med
								32	in	28	°C.
•	 Huda podhladitev:
	 »	bolnik	je	nezavesten,
	 »	dihanje	in	bitje	srca	sta	komaj
								zaznavna,	plitva	in	neredna,	
	 »	temperatura	jedra	telesa	je	pod
								28	°C.	(Pri	temperaturah	jedra
								pod	24	°C	govorimo	o	navidezni		
								in	klinični	smrti.)
Prva pomoč:
•	 Podhlajenega	potapljača	odstrani-

mo	iz	mrzlega	okolja.
•	 Pri	blagi	podhladitvi	poleg	zaščite	

pred	mrazom	spodbujamo	gibanje	
in	telovadbo.	Podhlajeni	potapljač	
naj	v	kratkih	požirkih	pije	vroč	sla-
dkan	čaj.

•	 Pri	 zmerni	 podhladitvi	 zaščitimo	
podhlajenega	potapljača	pred	mra-
zom.	Če	požiranje	ni	več	zanesljivo,	
naj	podhlajeni	ne	pije	tekočin	(ne-
varnost	zadušitve)!	Premikamo	ga	
le,	če	je	nujno.	Pazljivo	nadziramo	
stanje	podhlajenega	potapljača	in	
ukrepamo,	če	nastopi	nezavest.

•	 Pri	hudi	podhladitvi	osebo	namesti-
mo	v	bočni	položaj	in	jo	zaščitimo	
pred	mrazom.	Nadziramo	dihanje	in	

bitje	srca	ter	se	pripravimo	na	mo-
rebitno	 oživljanje.	 Za	 ugotavljanje	
dihanja	 in	 posrednih	 znakov	 bitja	
srca	 si	 moramo	 vzeti	 dovolj	 časa	
(30–45	sekund).	Če	dihanja	in	bitja	
srca	 z	 našimi	 čutili	 ne	 zaznamo,	
je	 potrebno	 pričeti	 z	 oživljanjem.	
Izvajamo	ga	enako	kot	pri	bolniku,	
ki	ni	podhlajen.	Oživljati	moramo,	
dokler	ne	pride	nujna	medicinska	
pomoč.	Velja	pravilo:	»Nihče,	ki	je	
podhlajen,	ni	mrtev,	dokler	ni	topel	
in	mrtev.«

Zaščito	pred	mrazom	in	počasno	ogre-
vanje	najlaže	dosežemo	z	improvizacijo	
toplotnega	ovoja	(po	Hiblerju):
•	 najdimo zavetje pred vetrom,
•	 odstranimo mokro obleko,
•	 oblecimo topla in suha oblačila, 

na trebuh, pod pazduhi in na 
dimlje položimo grelno oblogo 
(ne neposredno na kožo),

•	 jedro telesa (trup) ovijmo z astro-
navtsko folijo (če te nimamo, je 
dobra tudi polivinilna folija, dežni 
plašč ali vetrovka) in skupaj z 
okončinami v več slojev odej ali 
spalno vrečo.

S	 takim	 ovojem	 dosežemo	 počasno	
ogrevanje	 	 telesnega	 jedra	 (do	1	 °C	
na	uro).
Z	vsakim	zmerno	in	hudo	podhlajenim	
moramo	 ravnati	 skrajno	 previdno.	
Vsako	nepotrebno	premikanje,	sunko-

vito	gibanje	ali	hitro	ogrevanje	(potopi-
tev	v	toplo	kopel)	lahko	sproži	nevarno	
motnjo	 srčnega	 ritma	 in	 posledično	
zastoj	srca.	Če	moramo	poškodovanca	
premikati,	 ravnajmo	 enako	 previdno	
kot	pri	poškodbi	hrbtenice.
Uživanje	 alkohola	 je	 prepovedano.	
Pitje	alkohola	bo	povzročilo	še	hitrejše	
ohlajanje.

Poškodbe pljuč (pnevmotoraks, 
podkožni emfizem, mediastinal-
ni emfizem)
O	 pnevmotoraksu	 govorimo,	 ko	 pri	
prekomernem	širjenju	pljuč	pri	dvigu	
pride	 do	 predrtja	 pljučnih	 mešičkov,	
vendar	 zrak	 ne	 vdre	 v	 krvni	 obtok,	
temveč	 predre	 pljučno	 ovojnico	 in	
vdre	 v	 obpljučni	 prostor.	 Običajno	
je	 v	 obpljučnem	 prostoru	 podtlak,	 ki	
omogoča,	da	je	pljučno	krilo	razširjeno.	
Ko	 v	 obpljučni	 prostor	 vdre	 zrak,	 se	
tlak	 izenači	 s	 tlakom	 zraka	 v	 pljučih	
in	 	 pljučno	 krilo	 se	 skrči.	 Nastanejo	
težave	pri	dihanju	in	bolečina	v	predelu	
pljuč.
Mediastinalni	 emfizem	 nastane,	 ko	
zrak	 iz	 predrtih	 pljučnih	 mešičkov	
preide	 ob	 sapnicah	 v	 prostor	 med	
obema	pljučnima	kriloma.	Pritisk	zraka	
v	 mediastinalnem	 prostoru	 otežuje	
delovanje	 pljuč	 in	 srca,	 pojavijo	 se	
težave	z	dihanjem,	splošna	slabost	in	
pomodrelost	vidnih	sluznic.
Običajno	 ob	 nastanku	 mediastinal-
nega	 emfizema	 pride	 tudi	 do	 poja-
va	 podkožnega	 emfizema	 na	 vratu	
ali	 celo	 višje.	 Zrak	 iz	 prostora	 med	
pljučnima	 kriloma	 potuje	 navzgor	 ob	
sapniku	v	predel	vratu,	kjer	se	ustavi	
pod	kožo.	Podkožni	emfizem	se	kaže	
kot	 zatekanje	 spodnjega	 dela	 vratu,	
pojavijo	se	sprememba	glasu	in	težave	
pri	dihanju.		

Prva pomoč za potapljače - 5.del

P R V A  P O M O Č  Z A  P O T A P L J A Č E  -  I Z O B R A Ž E V A N J E
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Simptomi	in	znaki:
•	 nemir,
•	 sprememba	glasu,
•	 zadihanost,
•	 hitro	in	plitvo	dihanje,
•	 pomodrelost	 kože	 in	 vidnih	 sluz-

nic,
•	 značilen	zvok	ob	pritisku	na	kožo	

(kot	hoja	po	suhem	snegu),
•	 občutek	napihnjenosti,	otekline	na	

obrazu	ali	vratu	in
•	 bolečina	pri	dihanju.
Prva	pomoč:
•	 Pokličemo	 nujno	 medicinsko	

pomoč.
•	 Prizadetemu	 potapljaču	 zagotovi-

mo,	da	diha	čim	višjo	koncentracijo	
kisika.

Poškodbe kosti in sklepov (zvini, 
izpahi, zlomi)
Zvin,	 izpah	 ali	 zlom	 kosti	 so	 redke	
poškodbe	 pri	 potapljanju.	 Do	 njih	
lahko	pride	pri	hoji	na	poti	v	vodo	ali	iz	
nje	oziroma	pri	padcih,	zdrsih	na	poti	
v	vodo	ali	iz	nje.
Simptomi	in	znaki:
•	 bolečina,
•	 oteklina,
•	 deformacija,
•	 zmečkanina,
•	 ob	pritisku	na	predel	zloma	čutimo	

ali	slišimo	škrtanje,	
•	 omejena	gibljivost,
•	 neobičajna,	nenormalna	gibljivost,
•	 negibljiv	sklep	in
•	 odprti	zlom	–	rana	v	predelu	zloma.
Prva	pomoč:
•	 Na	otečen,	boleč	ali	deformiran	del	

telesa	damo	ledene	obkladke.
•	 Imobilizacija	 mesta	 poškodbe	 in	

dveh	sosednjih	sklepov,	nad	in	pod	
mestom	poškodbe.

•	 Odprte	 rane	 pokrijemo	 s	 sterilno	
gazo.

•	 Pokličemo	 nujno	 medicinsko	
pomoč.

Opekline
Opeklina	 nastane	 zaradi	 delovanja	
toplotne,	 kemične	 ali	 električne	
energije	 na	 tkiva	 in	 zaradi	 sevanja.	
Najpogosteje	so	opekline	posledica	
delovanja	 toplotne	 energije	 v	 obliki	
suhe	 vročine	 (plamen,	 razbeljena	
kovina,	 vroč	 zrak)	 ali	 dotika	 kože	 z	
vročimi	tekočinami	(para,	vrela	voda,	
olje).	

Simptomi	in	znaki:
•	 Prva	stopnja:
	 »	Oteklina.
	 »	Rdečina	kože.
•	 Druga	stopnja:
	 »	Mehurji.
	 »	Močna	bolečina.
•	 Tretja	stopnja:
	 »	Ožgana	koža.
Prva	pomoč:
•	 Pokličemo	 nujno	 medicinsko	

pomoč.
•	 Če	opeklina	ni	obsežna,	prizadeti	

del	ohlajamo	z	vodo.
•	 Opeklino	prekrijemo	s	sterilno	gazo	

za	opekline.
•	 Ne	uporabljamo	razkužil.
•	 Mehurjev	ne	prebadamo.

Potovalna driska
Najpogostejši	 zdravstveni	 problem	
popotnikov,	 ki	 potujejo	 v	 manj	 razvi-
te	 kraje	 sveta,	 je	 potovalna	 driska.	
Najpogostejši	 vir	 okužbe	 je	 hrana.	
Redkeje	je	vir	okužbe	voda.	
Pred	potovalno	drisko	se	zaščitimo	s	
strogim	upoštevanjem	priporočil	glede	
hrane	in	pijače,	ki	jih	najbolje	povzema	
izrek	»Cook	it,	boil	it,	peel	it	or	leave	it.«	
–	»Prekuhaj,	prevri,	olupi	ali	pusti«.
Zdravljenje	driske:
•	 Blaga	driska:
	 »	 v	 večini	 primerov	 specifično	

zdravljenje	ni	potrebno.	Osnova	je	
vedno	rehidracija.	Tekočino	lahko	
nadomeščamo	 s	 pitjem	 vode,	
elektrolite	pa	z	uživanjem	 juhe	ali	
na	primer	slanih	palčk	ali	krekerjev.	
Oralno	rehidracijsko	raztopino	(pri	
driski,	 močnem	 znojenju,	 hujših	
naporih;	piti	pogosto,	po	požirkih)	
lahko	 kupimo	 v	 lekarni	 –	 Nelit®;	
pripravimo	pa	si	jo	lahko	tudi	sami:	
1	l	prekuhane	vode	+	5	velikih	žlic	
belega	 sladkorja	 +	 1	 čajna	 žlica	
kuhinjske	soli	+	sok	dveh	grenivk	
ali	pomaranč.

•	 Blaga	do	zmerna	driska	brez	hudih	
pridruženih	 simptomov	 (v	 blatu	 ni	
krvi,	 brez	 vročine	 in	 spremljajoči	
simptomi	niso	prehudi):

	 »	rehidracija.	Če	simptomi	vztrajajo	
več	 kot	 48	 ur	 ali	 se	 slabšajo,	
poiščemo	zdravniško	pomoč.

•	 Zmerna	 driska	 s	 pridruženimi	
simptomi	 (krvava	driska	z	vročino	
ali	brez)	ali	huda	driska:

	 »	 rehidracija	 in	 takoj	 poiščemo	

zdravniško	pomoč.
Če	imamo	drisko,	ne	uživamo	mleka	in	mlečnih	
izdelkov,	ker	le-ti	lahko	poslabšajo	simptome.	
Prav	 tako	 ne	 pijemo	 napitkov,	 ki	 vsebujejo	
veliko	kofeina	ali	alkohol.

Poškodbe hrbtenice
Na	 poškodbe	 hrbtenice	 moramo	 pomisliti	
zlasti	pri	padcih	na	hrbet,	glavo,	zadnjico	 in	
noge,	pri	močnih	udarcih	v	glavo	ali	neposre-
dno	v	hrbtenico.	Simptomi	in	znaki	poškodbe	
hrbtenice	 so	 včasih	 prikriti,	 zato	 jih	 lahko	
spregledamo,	še	zlasti,	če	ima	prizadeti	tudi	
druge	poškodbe	ali	kadar	je	nezavesten.	Pri	
vsakem	 poškodovancu,	 ki	 je	 nezavesten	 ali	
ima	več	poškodb,	moramo	ravnati,	kot	da	ima	
poškodovano	hrbtenico.
Simptomi	in	znaki:
•	 občutljivost	na	delu,	kjer	je	poškodba,
•	 bolečina	ob	premikanju,
•	 bolečina,
•	 otrplost	in	splošna	slabost,
•	 izguba	občutljivosti	in	paraliza,
•	 težave	z	dihanjem	ter
•	 nesposobnost	zadrževanja	vode	in	blata.
Prva	pomoč:
•	 Stabiliziramo	glavo	in	vrat.
•	 Vzdržujemo	odprte	dihalne	poti.
•	 Pokličemo	nujno	medicinsko	pomoč.
•	 Ponesrečenega	potapljača	ne	premikamo.
•	 Ponesrečenega	potapljača	imobiliziramo.	
Pri	 reševanju	 iz	 vode	 upoštevamo	 nekatere	
posebnosti,	 s	 katerimi	 skušamo	 preprečiti	
dodatne	poškodbe	in	dodatno	invalidnost:
•	 Če	 smo	 sami,	 čim	 manj	 premikamo	

poškodovanega.	Iz	vode	ga	skrajno	obzirno	
izvlečemo	samo	v	primeru,	ko	je	to	nujno	
potrebno	(nevarnost	podhladitve,	oživljanje,	
krvaveče	 rane),	 sicer	ga	 izvlečemo	 le	do	
plitve	 vode,	 kjer	 počakamo	 na	 dodatno	
pomoč.

•	 Če	je	le	mogoče,	poškodovanega	rešujeta	
2	reševalca	z	imobilizacijsko	desko	(eden	
skrbi	za	izvlek,	drugi	za	prosto	dihalno	pot	
in	ročno	imobilizacijo	glave).	Če	imobiliza-
cijske	deske	ni,	ga	izvlečemo	na	kopno	le	
izjemoma.

•	 Prosto	dihalno	pot	vzpostavimo	s	prilagoje-
nim	trojnim	manevrom.

•	 Vratno	 opornico	 namestimo	 in	 imobiliza-
cijske	pasove	učvrstimo	šele	 v	plitvi	 vodi	
oziroma	na	obrežju.

•	 Dokončno	 imobilizacijo	 in	preprečevanje	
podhladitve	opravimo	na	kopnem.

•	 Premestitev	 na	 trdo	 ravno	 podlago	 (če	
poškodovani	 že	 prej	 ni	 na	 imobilizacijski	
deski)	izvajajo	najmanj	4	osebe.

Nadaljevanje	prihodnjič

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

254 Živali v Sredozemskem morju

Cumanotus beaumonti (Eliot, 1906)

dolgolasi kuštravec
Polži zaškrgarji 
(Gastropoda, Nudibranchia, Cumanotidae)

Opis: Dolgolasi kuštravec je goli polž z nenavadno dol-
gimi ceratami in izredno dolgimi rinofori. V nasprotju 
z njimi pa so obustni tentakli izredno kratki. Značilnost 
je tudi to, da vsaj nekaj cerat izrašča pred rinofori. 
Noga polža je velika okrog 3 cm, cerate pa lahko nje-
no velikost presegajo kar dvakratno. Polž je rumeno 
zlate barve. Skozi precej prozorne cerate je vidno ne-
razvejeno rjavo črevo. Cerate in telo so posuti z bel-
kastim poprhom.

Območje naselitve: Ta vrsta golih polžev je zelo redka, doslej so jo našli le na dveh 
lokacijah ob obali severne Irske in ob obali Norveške. Polž je verjetno prebivalec 
plitvega peščeno-muljastega dna, kjer se hrani z morskimi narcisami (Corymorpha 
nutans). Na prvi pogled je videti kot majhna morska vetrnica. Posnetek je nastal 
zgodaj spomladi ob rtu Madona v Piranu, ko je bila temperatura morja le 8 °C. To 
je prva dokumentirana najdba tega polža v Sredozemskem morju.

 
10–30 m

Eubranchus farrani 
(Alder in Hancock, 1844)

oranžni napihnjenec
Polži zaškrgarji 
(Gastropoda, Nudibranchia, Eubranchidae)

Opis: Majhen, do 2 cm velik goli polž ima dolge, glad-
ke in značilno živo rumeno ali oranžno obarvane rino-
fore. Telo je belo, na hrbtni strani je lahko nekaj manj-
ših oranžnih peg. Izrastki so nekoliko napihnjeni, beli, 
konice pa živo rumene ali oranžne.

Območje naselitve: Velja za dokaj redkega polža. Hra-
ni se s trdoživnjaškimi polipi.

Sorodne vrste: Sorodna, a še redkejša vrsta je (a) tri-
barv ni napihnjenec (E. tricolor), ki je predstavnik bo-
realne favne v Sredozemskem morju. Njegovo telo je 
belo ali opalescentno modro z nekoliko temnejšimi 
raz lično dolgimi vretenastimi izrastki, ki so na vrhu 
zašiljeni. V notranjosti izrastkov je dobro vidno neraz-
vejeno rjavo črevo. Doseže velikost okrog 2 cm. Ima 
podobne prehranjevalne navade kot oranžni napih-
njenec, a se raje zadržuje v nekoliko hladnejši in manj 
slani vodi, zato je še najpogostejši ob podmorskih iz-
virih sladke vode. 

  
3–30 m

a
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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.

UtežiUteži sponzorira Davorin Zupanc, pas za uteži papa
podjetjepodjetje SCUBATOM. Davorin Zupanc (davorin.(davorin.
zupanc@guest.arnes.si)zupanc@guest.arnes.si) uliva uteži, ki jih žeže
uporabljajouporabljajo mnogi slovenski potapljači, podjetjepodjetje
SCUBATOMSCUBATOM (www.scubatom.si) pa je generalnigeneralni
zastopnikzastopnik SCUBAPRO za Slovenijo.
EdenEden od ukrepov samoreševanja je, da v kritičnikritični
situacijisituaciji odvžemo uteži. Tak ukrep je	 	potrebnopotrebno
izvestiizvesti pravočasno, še preden pridemo v situacijo,situacijo,
ko rešitev ni več možna. Da bi preprečili odlašanjeodlašanje
z odvrženjemodvrženjem uteži, ker bi nam jih bilo škoda,škoda,
bomobomo članom SPZ, ki bodo v kritični situaciji mora--mora-mora
li utežiuteži odvreči, le-te povrnili. Pogoj za povrnitev je,je,
da na SPZ pošljete poročilo o dogodku. SeznamSeznam
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 namenenamene
Komiteja za izobraževanje pri SPZ. Potapljaču, ki je zaradi nezgode moral odvreči pas z utežmi,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

ImeIme in priimek: ………..................................................................................………..................................................................................

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

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

KrajKraj nezgode: ……………………………………………........................…………..………………………………………………........................…………..…

GlobinaGlobina in čas potopa: ……………………………….....................…………………………………………………….....................……………………

PotapljaškaPotapljaška kategorija: …..…………......................................................…....……..…………......................................................…....…

LetoLeto pridobitve osnovne potapljaške kategorije: …………………………..............……………………………..............…

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

ŠteviloŠtevilo 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

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
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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, 041 601 818, 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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