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U V O D N I K 

Odprti ali zaprti krog? 
Potapljač,	ki	ga	bere-
te,	 vsebuje	 obsežen	
strokovni	 č lanek	 o	
dihalnih	 aparatih	 na	
zapr t i 	 a l i 	 po lzapr-
t i 	 dihalni	 krog.	 Žal	
že	 prej	 dogovor je -
ni	 članek	 sedaj	 so-
vpada	tudi	s	tragično	
nezgodo	 dveh	 naših	
potapljačev	v	sosednji	
Italiji.
G r e 	 z a 	 p o v s e m	
d r u g a č e n 	 s i s t e m	
dovajanja	 zraka	 in	
posledično	 tudi	 drug	

način	potapljanja.	Razlika	je	podobna,	kot	je	bila	pri	preho-
du	s	»Kuščerjeve«	tlačilke	in	cevi	na	avtonomno	potapljaško	
opremo.	Živo	se	spomnim	večerje	s	prof.	Kuščerjem	ob	
svečanosti,	 na	 kateri	 mu	 je	 bila	 podeljena	 Zlata	 plaketa	
Slovenske	 potapljaške	 zveze.	 Dogodek	 je	 sovpadal	 s	
častitljivo	65.	obletnico	njihovih	prvih	potopov	v	Rači.	Na	
vprašanje,	kdaj	se	je	nazadnje	potapljal,	 je	odgovoril,	da	
je	minilo	že	kar	nekaj	časa.	Po	premisleku	je	dodal,	da	več	
kot	dve	leti.	Na	naše	očitno	začudenje	je	pojasnil:	»Veste,	
saj	ni	problema,	le	enega,	ki	“fajn	pumpa”	je	treba	imeti	na	
površini!«	Zgodba	nas	prav	gotovo	navaja	k	razmisleku,	pod	
kakšnimi	pogoji	bi	se	odločili	za	drug	način	potapljanja.
Dihalni	aparati	na	zaprti	krog	prav	gotovo	imajo	določene	
prednosti	pred	klasično	avtonomno	potapljaško	opremo.	
Še	posebej	pri	uporabi	v	vojaške	namene	 in	za	tehnično	
potapljanje.	 Pri	 rekreativnem	 potapljanju	 pa	 so	 zahteve	
drugačne	 in	 tovrstna	oblika	potapljanja	še	ni	 v	 razmahu.	
Zaradi	 tega	 je	 oprema	 tudi	 bistveno	 manj	 dostopna,	
tehnološko	manj	 razvita	 in	manj	 varna.	To	potrjujejo	 tudi	
veliko	 strožji	 standardi,	 s	 katerimi	 zagotavljajo	 varnost	
potapljačev	(npr.	vsak	inštruktor	ima	lahko	hkrati	le	enega	
tečajnika).
Težko	 je	 napovedati,	 kdaj	 bo,	 če	 sploh,	 razvoj	 tovrstne	
opreme	dovolj	napredoval,	da	bo	le-ta	izpodrinila	klasično	
avtonomno	opremo.	V	kolikor	vas	zanima,	vsekakor	izko-
ristite	morebitno	priložnost	poskusnega	potopa	z	zaprtim	
krogom.	Prav	gotovo	zanimiva	izkušnja,	ko	npr.	z	dihanjem	
ni	možno	uravnavati	plovnosti.	Dobro	pa	premislite,	komu	
lahko	dovolj	zaupate,	da	vam	to	izkušnjo	omogoči	na	varen	
način.

dr.	Mitja	Slavinec
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Zgodovina
Zaprti	 dihalni	 sistem	 še	 zdaleč	 ni	
omejen	 na	 potapljanje.	 Nenazadnje	
predstavljata	 letalo	 na	 višini	 11.000	
metrov	ali	podmornica	pod	vodo	tudi	
neke	vrste	zaprti	dihalni	sistem;	prva	
podmornica	 je	 ta	 princip	 uporabljala	
že	v	17.	stoletju.	Potapljanje	z	zaprtim	
dihalnim	 krogom	 je	 starejše	 od	 po-
tapljanja	z	odprtim	krogom	 in	sega	v	
19.	stoletje,	ko	so	z	njegovo	pomočjo	iz	
vode	reševali	rudarje	v	zalitih	rudniških	
rovih.	 Sledili	 so	 sistemi	 za	 rešitev	 iz	
podmornic,	 kar	 je	 uporabljala	 in	 vse	
bolj	razvijala	ameriška	mornarica.	Med	
letom	1930	in	drugo	svetovno	vojno	so	
se	 začeli	 množično	 pojavljati	 kisikovi	
zaprti	sistemi,	več	o	principu	njihovega	
delovanja	pa	v	nadaljevanju.

Delovanje
Omejili	se	bomo	na	izdelke,	dostopne	
na	 trgu	 in	 namenjene	 rekreativnemu	
ter	tehničnemu	potapljanju.
Absorpcija	 ogljikovega	 dioksida	 po-
teka	 tako,	 da	 gre	 izdihani	 zrak	 skozi	
filter,	 t.	 i.	 absorber	 (ang.	 scrubber),	
ki	 z	 verigo	 kemijskih	 reakcij	 odstrani	

(absorbira)	 CO
2
	 iz	 izdihanega	 plina.	

Absorber	je	v	obliki	drobnih	granul,	ki	
jih	obkroža	izdihani	plin,	sestavljen	pa	
je	iz	kalcijevega,	natrijevega	in	kalijeve-
ga	hidroksida	ter	vode.	Končni	produkt	
kemijske	reakcije	je	kalcijev	karbonat	
–	okolju	prijazen	apnenec.
Kapaciteto,	koliko	CO

2
	absorbira	vsak	

kilogram	absorberja,	poda	proizvajalec	
absorberja,	proizvajalec	rebreatherja 
pa	 to	 še	 dodatno	 testira	 ter	 glede	
na	 rezultate	 in	 količino	 absorberja	 v	
posameznem	sistemu	 (običajno	2–4	
kg)	poda	življenjsko	dobo	absorberja	
(običajno	 3–6	 ur).	 Zanesljive	 indika-
cije,	kdaj	je	absorber	»iztrošen«,	nima	
še	noben	za	komercialno	rabo	narejen	
model	 na	 trgu.	 Obstajajo	 sistemi,	
ki	 merijo	 temperaturo	 absorberja,	
vendar	 rezultati	 niso	 tako	 zanesljivi,	
da	bi	se	 lahko	zanašali	 zgolj	na	njih.	
Zato	 je	 glede	 absorberja	 najbolj	
pomemben	 podatek,	 ki	 ga	 mora	
upoštevati	uporabnik,	na	koliko	ur	ga	
je	treba	menjati.	Poskusi	prekoračitev	
dane	 dobe	 vzdržljivosti	 absorberja	
so	 najštevilčnejši	 vzrok	 za	 nesreče	
potapljačev	 (zastrupitev	 z	 ogljikovim	
dioksidom	in	utopitev).

se	 nabira	 voda.	 Vsak	 model	 ponuja	
drugačno	 rešitev,	 kam	 se	 ta	 voda	
ujame,	 da	 v	 sistemu	 ne	 povzroča	
škode.
Najbolj	 se	 modeli	 razlikujejo	 po	 do-
vajanju	oz.	vzdrževanju	delnega	tlaka	
kisika	 v	 krogu.	 Naše	 telo	 glede	 na	
obremenitev	porablja	kisik.	Poraba	ki-
sika	se	najpogosteje	giblje	nekje	med	
0,7	in	1,6	litra	na	minuto	ter	ni	odvisna	
od	frekvence	dihanja	in	globine.

Polzaprti sistemi
Angleška	kratica	 je	SCR	(Semi Clo-
sed Rebreather).	 Pri	 tem	 sistemu	
imamo	 samo	 en	 plin,	 nitrox.	 Le-ta	
se	 v	 sistem	 dovaja	 s	 konstantnim	
pretokom,	 glede	 na	 našo	 največjo	
možno	predvideno	porabo	kisika,	da	
kisik	 v	 njem	 nadomešča	 porabljen	
kisik.	Ker	se	poleg	kisika	dovaja	tudi	
inertni	plin,	 imamo	slabši	 izkoristek,	
saj	mora	ta	odvečni	dovedeni	inertni	
plin	 iz	sistema.	Zaradi	konstantnega	
pretoka	plina	imamo	stalno	uhajanje	
plina	 iz	 sistema	 in	 rahel	 stalni	 tok	
mehurčkov.	 Ta	 vrsta	 rebreatherja	
nima	elektronike	in	senzorjev,	kar	se	
smatra	kot	prednost	(okvare),	efekti-
vnost	pa	je	od	vseh	vrst	najslabša.	V	
primerjavi	z	odprtim	dihalnim	krogom	
zmanjšamo	 porabo	 za	 4–5	 krat	 in	
je	 neodvisna	 od	 frekvence	 dihanja.	
Primeri:	Drager	Dolphin,	Drager	Ray,	
Azimuth,	Voyager.

Rebreather – delovanje	in	nevarnosti
Angleška	beseda	rebreather	izhaja	
iz	 zveze	 »re«	 in	 »breathe«,	 kar	 bi	
prevedli	 kot	 »ponovno	 vdihniti«.	
Pri	nas	se	uporabljata	 izraza	zaprti	
dihalni	sistem	ali	zaprti	dihalni	krog.	
Delovanje	lahko	na	grobo	opišemo	
v	 nekaj	 stavkih.	 Od	 plina,	 ki	 ga	
vdihnemo,	telo	za	metabolizem	po-
rabi	nekaj	kisika,	stranska	produkta	
metabolizma	pa	sta	ogljikov	dioksid	
in	voda.	Pri	odprtem	krogu	ju	skozi	
regulator	 izdihnemo	 v	 vodo.	 Pri	
zaprtem	 krogu	 pa	 ju	 izdihnemo	 v	
t.	i.	sekundarna	pljuča	(ang.	coun-
terlung),	od	koder	gre	izdihani	plin	
skozi	absorber,	ki	iz	njega	odstrani	
ogljikov	dioksid.	Sistem	nadomesti	
porabljen	kisik	ali	le	doda	plin	z	več	
kisika,	 kar	 ponovno	 vdihnemo.	 In	
kam	gre	voda?

Pakiranje absorberja

Drugi	 produkt	 pri	 metabolizmu	 je	
voda.	 Izdihnemo	 bolj	 vlažen	 zrak,	
kot	ga	vdihnemo.	Ta	vlaga,	obdana	s	
hladno	vodo,	kondenzira	in	v	sistemu	

Poenostavljena shema polzaprtega 
sistema. 1 – ustnik; 2 – nepovratna 
ventila; 3 – sekundarna pljuča; 4 
– absorber; 5 – izpustni ventil; 6 
– šoba za stalni pretok; 7 – jeklenka 
z dihalnim plinom

Uroš	Ilič					Foto:	Uroš	Ilič
Matej	Mihailovski
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Pasivni polzaprti sistemi
Angleška	 kratica	 je	 pSCR	 (Passive 
Semi Closed Rebreather).	 Tudi	 to	
je	mehanski	sistem	brez	elektronike	
in	senzorjev.	Za	razliko	od	klasičnega	
polzaprtega	sistema	tu	nimamo	kon-
stantnega	 dotoka	 plina	 v	 sistem.	 Z	
vsakim	 izdihom	 izdihnemo	približno	
1/10	izdihanega	plina	v	okolico,	kar	
je	pogojeno	s	konstrukcijo,	preosta-
nek	pa	nazaj	v	sistem.	Ta	se	prečisti	
ogljikovega	dioksida,	z	vdihom	pa	to	
desetino,	ki	je	šla	v	vodo,	nadomesti-
mo	s	plinom	iz	jeklenke,	ki	s	kisikom	
obogati	plin	v	sistemu.	Iz	tega	sledi,	
da	je	efektivnost	porabe	plina	v	pri-
merjavi	 z	 odprtim	 dihalnim	 krogom	
desetkratna	in	odvisna	od	frekvence	
dihanja.	 Tudi	 tu	 se	 za	 dovajanje	 v	
sistem	uporablja	samo	en	plin,	lahko	
pa	se	jih	menjava	glede	na	globino.	
Mehurčki	 izhajajo	 samo	 ob	 izdihu.	
Primeri:	 Halcyon	 RB80	 in	 več	 kot	
deset	posnemovalcev.

Zaprti sistemi s konstantnim 
pretokom kisika
Angleška	 kratica	 je	 mCCR	 (Ma-
nually controlled Closed Circuit 
Rebreather).	 Pri	 zaprtih	 sistemih	
uporabljamo	 dva	 plina.	 Plin,	 ki	 ga	

dihamo	(zrak,	nitrox,	trimix),	in	kisik.	
Prvega	 med	 spustom	 dodajamo	 v	
sistem,	da	kompenziramo	stiskanje	
plina	 zaradi	 povečevanja	 pritiska.	
Čisti	 kisik	 pa	 se	 v	 sistem	 dodaja	 s	
stalnim	pretokom.	Pretok	se	nastavi	
na	 toliko,	 kolikor	 imamo	 porabe	 ki-
sika.	 Seveda	 se	 da	 kisik	 v	 primeru	
povečane	porabe	kisika	(pri	napačno	
ocenjeni	porabi	ali	npr.	plavanju	proti	
toku)	 v	 sistem	 dodajati	 tudi	 ročno.	
Sistem	 odlikujejo	 vse	 prednosti	
zaprtih	sistemov	 (poraba	kisika	 le	v	
količinah	kot	jih	telo	porabi,	ne	glede	
na	globino)	in	mehanskega	delovanja	
brez	 elektronike.	 Obvezni	 pa	 so	
senzorji	za	spremljanje	delnega	tlaka	
kisika	v	sistemu	in	ročno	korekcijo	z	
dodajanjem	kisika.	Nek	»standard«,	
ki	ga	je	opaziti	pri	vseh	proizvajalcih,	
je	 uporaba	 treh	 senzorjev.	 Primeri:	
Kiss,	rEVO.

Kisikovi zaprti sistemi
V	ang.	imenovan	Oxygen	rebreather.	
Ta	se	od	zgornjega	razlikuje	po	tem,	
da	je	v	sistemu	samo	en	plin,	in	sicer	
kisik.	Če	vemo,	da	 je	v	sistemu	100	
%	kisik,	ne	potrebujemo	senzorjev	in	
elektronike.	Gre	pa	za	zaprti	 sistem,	
saj	 je	pretok	kisika	 tolikšen,	kot	pre-
dvidimo,	da	ga	telo	porablja.	Lahko	ga	
dodajamo	ročno,	preveč	ga	ne	more	
biti,	saj	ga	je	vedno	100	%.	Rusi	so	se	z	
njim	potapljali	na	20	m,	drugi	na	10	m,	
danes	pa	se	svetuje	največjo	globino	6	
m.	To	je	prvi	tip	rebreatherja,	s	katerim	
so	se	potapljali	(okoli	1930).

Elektronski zaprti sistemi
Angleška	kratica	je	eCCR	(Electronic 
Closed Circuit Rebreather).	 Deluje	
podobno	kot	mehanski	zaprti	sistem,	z	
razliko	dodajanja	kisika.	Ko	nastavimo	
željen	delni	tlak	kisika	na	elektronskem	
kontrolerju,	 le-ta	 z	 merjenjem	 kisika	
v	dihalnem	krogu	 in	po	potrebi	 z	do-
dajanjem	 kisika	 prek	 solenoidnega	
ventila	 to	 vrednost	ohranja,	ne	glede	
na	globino.	Uporabniku	ni	treba	nič	de-
lati	ročno,	mora	le	nadzorovati	pravilno	
delovanje	in	odzivanje	sistema.	Tudi	tu	
so	uporabljeni	trije	senzorji	za	merjenje	
kisika	 ter	 navadno	dva	kontrolerja	 za	
nadzor	in	dovajanje	kisika	–	osnovni	in	
rezervni.	Pri	sistemih,	ki	imajo	samo	en	
kontroler,	je	ob	morebitni	odpovedi	elek-
tronike	za	rezervo	drugače	poskrbljeno.	

Primeri:	Buddy	Inspiration,	Megalodon,	
Hammerhead,	Optima.	Tu	bi	omenil	še	
model	Poseidon	Discovery	MkVI,	ki	je	
namenjen	rekreativnemu	potapljanju	do	
40	m	in	po	principu	delovanja	najbolj	
odstopa	 od	 »povprečja«.	 Ima	 le	 dva	
senzorja	 za	 merjenje	 kisika	 in	 zaradi	
tega	 precejšnjo	 mero	 elektronskega	
upravljanja.	Ali	se	bo	pristop	prijel,	bo	
pokazal	čas.

Nevarnosti zaprtih dihalnih 
sistemov/rebreatherjev
Večina	sistemov	 je	 tako	nevarnih,	kot	
jih	 zaradi	 nepoznavanja	 delovanja	 ali	
kršenja	 navodil	 in	 postopkov	 naredi	
nevarne	potapljač	sam.
Absorber. Najbolj	pogosta	je	»zloraba«	
trajanja	delovanja.	Redkejše	 težave	 z	
absorberjem	 so	 nepravilno	 polnjenje	
absorberja	 in	sestavljanje	 v	 sistem	ali	
zalitje	 absorberja	 z	 vodo.	 Posledica	
je	 zastrupitev	 z	ogljikovim	dioksidom,	
kar	 ob	 nepoznavanju	 ali	 prepoznem	
prepoznavanju	simptomov	hitro	pripelje	
do	utopitve.
Kisik. Situaciji,	da	je	v	krogu	premalo	
(manj	 kot	 0,16	 bara)	 ali	 preveč	 (več	
kot	1,6	bara)	kisika,	se	da	pri	vsakem	
od	modelov	ob	sledenju	pravilnih	po-
stopkov	izogniti	na	več	načinov.
Elektronika in senzorji.	 Tako	 za	
napačno	 delovanje	 ali	 okvaro	 enega	
ali	 več	senzorjev	kot	 tudi	 za	popolno	
odpoved	elektronike	pri	modelih,	ki	jo	
imajo,	obstajajo	postopki,	kako	varno	
končati	potop.

Razstavljen rebreather rEvo, hibri-
dni – zaprti sistem s konstantnim 
pretokom kisika in/ali elektronskim 
kontrolerjem

Poenostavljena shema elektronskega 
zaprtega sistema. 1 – ustnik; 2 – nepo-
vratna ventila; 3 – sekundarna pljuča; 
4 – absorber; 5 – dodajanje dihalnega 
plina; 6 – jeklenka z dihalnim plinom; 
7 – senzorji za kisik; 8 – kontroler; 9 
– solenoidni ventil za dodajanje kisika; 
10 – ročno dodajanje kisika; 11 – jek-
lenka s kisikom
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Seveda	 imamo	 na	 potopu	 z	 rebrea-
therjem	 s	 seboj	 še	 vedno	 rezervni	
odprti	krog	(ang.	bail-out),	ki	je	lahko	
pri	rekreativnem	nedekompresijskem	
potapljanju	enostavno	druga	stopnja	
regulatorja,	priključena	na	jeklenko	v	
rebreatherju,	 saj	 za	 dvig	 potrebuje-
mo	plin	 le	za	nekaj	vdihov.	Nekateri	
novejši	 modeli	 imajo	 drugo	 stopnjo	
regulatorja	 vgrajeno	 kar	 v	 ustnik	
rebreatherja,	 kar	 omogoča	 preklop	
z	zaprtega	kroga	na	odprti	krog	s	po-
tegom	vzvoda	na	ustniku.	Ta	rezerva	
se	lahko	uporabi	pri	kakršnikoli	težavi	
s	 sistemom,	 vendar	 se	 da	 večino	
težav,	razen	»zalitega	sistema«,	rešiti	
drugače.	Tudi	možnost	zalitja	sistema	
se	 da	 s	 pravilnim	 vzdrževanjem	 ter	
varnostnimi	postopki	in	pregledi	pred	
potopom	močno	zmanjšati.
Med	leti	1994	in	2010	se	je	zgodilo	
164	nesreč	s	smrtnim	izidom.	Precej	
več	 kot	 pri	 potopih	 na	 odprti	 krog.	
Zakaj?	 Za	 časovno	 bolj	 oddaljene	
nesreče,	 ko	 so	 bili	 rebreatherji	
redkejši	 in	 tehnološko	 še	 ne	 tako	
dodelani	 kot	 danes,	 je	 bil	 večkrat	
vzrok	odpoved	opreme	in	posledično	
napačna	 reakcija	 potapljača.	 Za-
dnje	 čase	 pa	 je	 odpoved	 opreme	 v	
večini	 primerov	 posledica	 slabega	
vzdrževanja.	Še	enkrat:	tudi	ob	odpo-
vedi	 opreme	 se	 da	 ob	 natančnem	
poznavanju	 njenega	 delovanja	 pra-
vilno	 reagirati	 in	 rešiti	 problem.	 Ne-
nazadnje	 imamo	 lahko	 na	 potopu	 s	
seboj	ločeno	jeklenko	z	regulatorjem	
na	odprti	krog	...
Pri	rekreativnem	potapljanju	z	rebrea-
therji	smo	bili	pred	nekaj	leti	približno	
tam,	kot	so	bili	na	Floridi	pred	30–40	
leti	 pri	 jamskem	 potapljanju,	 ko	 je	
bilo	veliko	nesreč.	Večinoma	so	bile	
posledica	neizkušenosti	in	neznanja.	
Sheck	 Exley	 je	 skrbno	 analiziral	
številne	nesreče	in	pripravil	program	
izobraževanja	za	jamsko	potapljanje,	
ki	so	ga	samo	še	izboljševali,	in	število	
nesreč	 se	 je	 drastično	 znižalo.	 To	
izboljševanje	 izobraževanja	 se	 zdaj	
dogaja	pri	potapljanju	na	zaprti	dihalni	
krog,	ki	je	v	rekreativnem	potapljanju	
v	eksponentni	rasti	uporabe.	Ključ	do	
varnosti	je	kakovostno	izobraževanje	in	
upoštevanje	varnostnih	postopkov.
Tečaj	 potapljanja	 z	 rebreatherjem	
je	 možno	 opraviti	 tudi	 v	 Sloveniji.	

Prvi	 uporabniki	 zaprtega	 dihalnega	
sistema	smo	morali	 tečaje	opraviti	 v	
tujini	 in	 v	 tujem	 jeziku,	 kar	 je	 lahko	
komu	ob	slabšem	znanju	tujega	jezika	
ovira.	Poleg	tega	je	tečaj	v	maternem	
jeziku	za	tečajnika	kakovostnejši,	saj	
je	podajanje	snovi	 jasno	 in	ne	more	
se	 zgoditi,	 da	 bi	 zaradi	 napačnega	
razumevanja	snovi	naredili	napako	v	
praksi.

Zaključek
Naj	 končam	 s	 prednostmi,	 ki	 jih	
nudijo	zaprti	sistemi.
Poraba dihalnega plina.	Pri	polza-
prtem	 imamo	4–5	krat	manjšo,	pri	
pasivnem	polzaprtem	sistemu	pa	10	
krat	manjšo	porabo	plina	kot	pri	od-
prtem	krogu.	Pri	zaprtih	sistemih	je	
poraba	kisika	neodvisna	od	globine	
–	porabimo	samo	toliko	kisika,	kot	
ga	porabi	naše	telo.	Največja	razlika	
v	primerjavi	z	odprtim	krogom	je	pri	
globljih	potopih	s	trimixom.
Dolžina potopa.	 Pri	 odprtem	 si-
s temu	 smo	 omejeni 	 s 	 kol ič ino	
jeklenk,	 pri	 zapr tem	 pa	 običajno	
z	 dolžino	 trajanja	
absorberja,	 kar	 je	
ponavadi	 3–6	 ur,	
torej	 bistveno	 dlje	
kot	pri	jeklenkah.
Idealna mešanica.	
Z a p r t i 	 s i s t e m 	 s	
p o m o č j o 	 s e n -
zorjev	 in	 elektro-
nike	vzdržuje	vedno	
enak	 delni	 tlak	 ki-
sika	 v	 sistemu,	 ve-
dno	dihamo	idealno	
mešanico.	 Enako	
velja	 za	 morebitno	
dekompresijo.
Tihost.	Iz	zaprtih	si-
stemov,	dokler	smo	
na	 isti	 globini,	 ne	
izhajajo	 mehurčki.	
Fotografi	 to	 s	 pri-
d o m 	 i z ko r i š č a j o	
z a 	 p r i b l i že v a n j e	
plašnim	živalim.
Vlažen in  topel 
zrak.	 Ker	 vdihava-
mo	 vlažen	 in	 topel	
izdihan	 zrak,	 nas	
ne	 dehidrira	 in	 ne	
hladi.

Zaprti	 dihalni	 krog	 bo	 s	 časom	 po-
stal	vse	bolj	zaželena	oprema	tudi	v	
rekreativnem	potapljanju,	predvsem	
za	podvodno	fotografijo,	videografijo	
in	za	raziskovanje.	A	brez	ustreznega	
znanja	 ali	 s	 pomanjkljivim	 znanjem,	
je	 še	 vedno	 veliko	 bolj	 nevaren	 od	
odprtega	 kroga.	 Kot	 bi	 se	 takoj	 po	
opravljanju	 vozniškega	 izpita	 usedli	
v	avtomobil	z	200	konjskimi	močmi	
in	pri	tem	ne	upoštevali	omejitev.	Ali	
vsaj	dvakratnika	omejitev.
Vse tiste, ki vas zanima več in 
si želite varnih potopov z zapr-
tim krogom, vabimo, da se nam 
pridružite v sredo, 1. 12. 2010, 
ob 20.00 uri v prostorih NORIK 
SUB-a (Celovška 25, Ljubljana), 
kjer vas bomo seznanili z zaprtim 
sistemom Buddy Inspiration. Po 
končanem predavanju bomo opra-
vili 10-minutni potop v bazenu 
Tivoli. S seboj prinesite kopalke, 
potapljaško obleko, masko, plavu-
ti, uteži in potapljaško izkaznico.
Prijave in info na e-mail: 
igor@skupinanoriksub.si

Še zadnji testi pred potopom pod budnim očesom 
inštruktorja

O P R E M A  -  R E B R E A T H E R
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Novo iz Scubapro

www.scubatom.net

SCUBAPRO predstavlja novi ALADIN 2G potapljaški računalnik.
ALADIN 2G nadomešča prejšnji model TEC 2G. V bistvu je to enak računalnik a  
z dodanimi funkcijami in novo zunanjostjo. Cena ostaja enaka kot za TEC 2G.

ALADIN 2G je čisti primer nepopustljive smeri razvoja v SCUBAPRO. 
Razvit je za tehnične potapljače ki zahtevajo specifične funkcije za popolno svobodo v  
vehunski varnosti in za rekreacijske potapljače ki cenijo podrobne in lahko dostopne 
informacije in želijo možnost nadaljnjega razvoja v tem športu. ALADIN 2G je  
kombinacija prefinjenega algoritma, kompaktne velikosti in lahko dostopnih prednosti 
Aladin družine. 

Novosti pri ALADINu 2G:
PDIS (Profile Dependent Intermediate Stops) optimizira vaš potop do popolne varnosti. PDIS izračunava 

vmesni postanek na osnovi količine dušika, ki ga telo lahko prenese, pri tem pa upošteva vaš trenutni potop, 
predhodne potope in trenutno dihalno mešanico. PDIS je edinstvena znanstvena aplikacija za varnejše in bolj              
optimizirano potapljanje, tako v rekreacijskem, kot v tehničnem smislu.

APNEA Mode vsebuje edinstvene odlike: hitrejšo registracijo podatkov, ročni vklop, trenutno globino,  
maksimalno globino, čas potopa v minutah in sekundah, temperaturo vode, hitrost spuščanja in dvigovanja,       
APNEA specifične alarme in opozorila, nastavljivo gostoto vode in APNEA specifični logbook.

Aladinove odlike:

                kisika kot dodatek k glavni dihalni mešanici.                 

Edinstveno v potapljaški industriji, saj v tem načinu prikazuje sproti dopolnjevano                                                                                                                                     
                povprečno globino, katero lahko potapljač kadarkoli resetira.

                možnostjo naknadnega dodajanja komentarja v profil potopa s pomočjo SmartTRAKa.

višini, nevarni zaradi zaostale saturacije od zadnjega potopa.

DO NADALJNJEGA VELJAJO V SCUBACENTRU NASLEDNJE AKCIJSKE CENE:

Aladin 2G Redna cena 299,00 € Akcijska cena 210,00 €
XP 10 (Aladin Prime) Redna cena 219,00 € Akcijska cena 153,00 €

SCUBACENTER
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Žige	 se	 spominjamo	 kot	 tople,	
odprte	osebe,	ki	 je	znala	hitro	
navezati	stik	v	družbi.	Njegova	

ljubezen	do	morja	je	bila	tako	močna,	
da	 je	 vpisal	 študij	 biologije	 z	 željo,	
da	bi	se	dokopal	do	poklica,	ki	bi	ga	
povezal	 z	 morjem	 in	 mu	 omogočil	
raziskovati	 njegove	 skrivnosti.	 Želja,	
da	bi	se	potapljal,	je	bila	najmanj	tako	
močna	 kot	 njegova	 gorečnost	 do	
košarke,	ki	jo	je	prav	tako	gojil	iz	rane	
mladosti.	Zato	se	mu	 je	 tistega	dne,	
ko	ga	je	njegov	prijatelj	Borut	pripeljal	
na	 Morsko	 biološko	 postajo,	 da	 se	
dogovori	 za	 opravljanje	 diplomske	
naloge,	 začela	 nasmihati	 možnost,	
da	mu	bo	morda	 le	uspelo	uresničiti	
svoje	 sanje.	 Ponujeno	priložnost,	 da	
bi	raziskoval	favno	kriptobentoških	rib,	
je	sprejel	z	odprtimi	rokami,	saj	ga	je	
veselila	tako	z	vidika	skrivnostnih	rib	kot	
tudi	zaradi	potapljanja,	brez	katerega	
pri	nalogi	ne	bi	šlo.	Naloge	se	je	lotil	
zelo	predano	in	zavzeto,	zato	rezultati	
niso	izostali.	Uspelo	mu	je	odkriti	ne-
navadne	 ribice,	o	katerih	 je	komajda	
kaj	znanega.	Še	preden	je	zaključil	z	
vzorčevanjem	za	diplomsko	nalogo,	je	
bil	na	podlagi	svojih	vrlin	sprejet	v	delo-
vno	razmerje	na	Morski	biološki	postaji	
Nacionalnega	 inštituta	 za	 biologijo.	

Osnovne	biološke	veščine	je	nadgradil	
s	praktičnimi	deli	na	raziskovalnih	plo-
vilih	in	v	laboratoriju	ter	na	vzorčevanjih	
pod	vodo.	Z	Žigo	so	prišle	na	postajo	
tudi	nekatere	povsem	nove	danosti.	V	
avli	postaje	je	vzpostavil	sistem	velikih	
akvarijev,	v	katere	je	naselil	samoniklo	
ribjo	 združbo	 in	 mnoge	 pridnene	
nevretenčarje.	 Veliko	 večino	 življa	 je	
polovil	 sam,	 nekatere	 tudi	 v	 številnih	
nočnih	 potopih.	 Seveda	 so	 lično	
urejeni	akvariji	in	pestro	življenje	v	njih,	
za	katerega	je	zgledno	skrbel,	postali	
za	obiskovalce	iz	osnovnih	in	srednjih	
šol	obvezna	točka	pri	ogledu	biološke	
postaje.	 Pred	 kratkim	 je	 postal	 tudi	
ladjevodja	raziskovalnega	plovila.
V	zadnjih	letih	je	opravil	ogromno	število	
podvodnih	 vzorčevanj,	 se	 seznanil	 z	
različnimi	tehnikami	zajemanja	vzorcev	
in	postal	dober	podvodni	fotograf.	Delo	
pod	vodo	ga	je	najbolj	veselilo.	Koliko	
mu	je	to	pomenilo,	dobro	pove	odgo-
vor,	ki	ga	je	dal	v	nekem	intervjuju:	»Če 
sem živčen, če kaj ne štima, grem 
pod vodo, kjer je mir, tišina, morski 
zvok. Super je, da se malo odklopiš, 
nazaj prideš kot nov.«
Podvodni	snemalec	je	postal	povsem	
po	naključju.	Ko	je	v	slovensko	morje	
februarja	 2009	 zašel	 trinajstmetrski	

kit	grbavec,	se	je	Žiga	brez	oklevanja	
odel	v	potapljaško	obleko	 in	skočil	 v	
vodo.	 Marsikdo	 bi	 dvakrat	 premislil,	
preden	bi	storil	kaj	takega,	toda	Žiga	
ne.	On	 je	 živel	 v	 skladu	s	svojo	per-
cepcijo	življenja.	Živel	 je	za	trenutke.	
Kot	 navdušen	 filmofil	 bi	 Žiga	 gotovo	
uporabil	citat,	ki	ga	je	izrekel	Will	Smi-
th	 v	 filmu	 Hitch:	 »Življenje ni število 
vdihov, ki jih narediš, temveč število 
trenutkov, ki ti vzamejo sapo.«	In	tisti	
trenutek	 ni	 vzel	 sape	 le	 Žigi,	 ampak	
tudi	vsem,	ki	smo	 lahko	prisostvovali	
druženju	 z	 grbavcem.	 Eden	 zadnjih	
takih	 trenutkov	 je	 bil	 še	 pred	 nekaj	
tedni,	 ko	 smo	 se	 po	 opravljenem	
vzorčevanju	 skupaj	 družili	 s	 trojico	
delfinov	blizu	oceanografske	boje.
Odiseja	strastnega	zaljubljenca	v	morje	
se	 je	 tragično	 zaključila	 v	 Miramaru,	
kamor	 ga	 je	 prignala	 želja	 po	 izpo-
polnjevanju	 v	 potapljaških	 veščinah.	
Danes	 akvariji	 samevajo,	 terenska	
vzorčevanja	 so	 turobna	 in	 tiha	 ...	 V	
naših	 srcih	 ostajajo	 lepi	 spomini	 na	
vedrega	 in	 marljivega	 sodelavca	 ter	
prijatelja!

V	imenu	sodelavcev	Morske	
biološke	postaje	NIB

Lovrenc	Lipej

Žigi Dobrajcu v slovo (1979–2010)

I n M e m o r i a m  -  Ž I G A  D O B R A J C
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Vreme	je	bilo	idealno.	Bonaca	je	privabila	na	rivo	vse	domačine,	gasilce,	
ribiče	in	domače	potapljače.	Iz	Slovenije	je	prišlo	35	potapljačev	in	
prijateljev,	ki	so	pomagali	pri	dvigovanju	odvrženega	materiala.	Uf,	

koliko	ga	je	bilo.	Kot	bi	tovornjak	odvrgel	odpadne	gume	in	še	kakšno	nav-
lako	v	vasi	sredi	rive.	Največja	težava	onesnaženosti	pa	je	odvajanje	odplak,	
vsa	kanalizacija	je	namreč	speljana	v	morje.	Čeprav	se	v	Svetem	Juraju	že	
leta	borijo	za	čistilno	deponijo	za	odplake	in	odstranitev	deponije	smeti	nad	
kampom	Rača,	so	prišli	le	do	tega,	da	so	deponijo	iz	občine	Senj	preselili	na	

deponijo	Sv.	Juraj	in	čistilno	napravo	zgradili	v	Senju.	Turistična	vas	Sv.	
Juraj	je	ostala	brez	vsega	in	si	naložila	še	dodatno	breme.	Prav	

zaradi	teh	težav	»Miro	Slovenac«	že	tretje	leto	opozarja,	da	je	
za	tak	biser	treba	skrbeti	in	ga	ohranjati	(četudi	ni	naš).

Čistilna akcija Sveti Juraj 2010
26.	 junija	 2010	 je	 potapljaško	
društvo	 DPA	 VIVERA	 organiziralo	
ekološko	 čistilno	 akcijo	 v	 Svetem	
Juraju	na	Hrvaškem.
Jakica	Potočnik					Foto:	Jakica	Potočnik

Jeklenke	so	nove,	vendar	so	letnik	izdelave	2009.	Flaša	je	opremljena	z	ventilom	in	copatom.	
Slika	je	simbolična.	Cena	je	akcijska	–	dodatni	popusti	niso	mogoči!

POTAPLJAŠKA JEKLENKA SEAC
- material: jeklo z Molybdenum Chrom 34CRM04
- navoj ventilov M25X2
- zunanjost zaščitena proti rjavenju (cinkana + epoksi zaščita)
- barva: črna/bela - v skladu s EC standardom

Na zalogi nove jeklenke SEAC – proizvajalec FABER:
-          15L enojni ventil: 216 EUR
-          15L dvojni ventil: 258 EUR
-          18L dvojni ventil: 282 EUR
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Tekmovanje	 je	 potekalo	 v	 vseh	 tekmovalnih	 globinskih	
disciplinah:	konstantna	obtežitev	s	plavutmi	(CWT),	kon-
stantna	obtežitev	brez	plavuti	(CNF)	in	prosti	potop	(FIM).	

Kljub	močni	zasedbi	sem	imel	visoko	zastavljene	cilje.	Želel	sem	
se	uvrstiti	med	prve	tri	v	vseh	disciplinah	oziroma	v	eni	od	njih	
celo	zmagati,	v	vseh	pa	postaviti	nove	državne	rekorde.	Tek-
movalci	so	lahko	ob	predhodni	najavi	postavljali	tudi	rekorde	v	
netekmovalnih	disciplinah	spremenljive	obtežitve	(VWT)	in	brez	
omejitev	(NLT).
Prvi	teden	tekmovanja	so	bili	organizirani	vsakodnevni	globinski	
treningi	v	konstantni	in	spremenljivi	obtežitvi.	Na	prvem	treningu	
sem	se	želel	spoznati	s	pogoji	za	tekmovanje.	Potrebno	je	bilo	
pregledati	poligone	za	ogrevanje,	način,	kako	delujejo	varnostni	
potapljači,	kakšna	je	vidljivost,	kolikšna	je	temperatura	nad	in	pod	
termoklino,	…	Skoraj	vse	je	bilo	idealno,	le	temperatura	21	°C	je	
bila	nekoliko	prenizka	za	optimalen	nastop.	Naslednji	dan	sem	
bil	pripravljen	na	globok	potop.	Vse	je	šlo	kot	po	planu,	a	na	82	
m	globine	me	je	brez	predhodnega	opozorila	močno	zabolelo	v	
desnem	ušesu.	Takoj	sem	obrnil	 in	bolečina	je	počasi	izginila.	
Uho	me	je	bolelo	ves	dan	in	na	naslednje	treninge	sem	šel	zelo	
previdno,	saj	nisem	vedel,	kako	bo	z	izenačevanjem.	Ker	se	uho	
ni	pozdravilo,	sem	šel	do	specialista	otorinolaringologije,	ki	mi	je	
na	moje	veliko	razočaranje	prepovedal	močenje	ušesa	vse	do	
tekmovanja.	Diagnoze	mi	ni	uspel	postaviti,	zato	me	je	naročil	na	
ponovni	pregled	zjutraj	pred	tekmovanjem.
Dneve	brez	potapljanja	sem	zelo	 težko	prenašal.	Zunaj	 je	bila	
neznosna	vročina,	blizu	40	°C,	jaz	pa	se	nisem	smel	niti	tuširati.	
Te	dneve	sem	izkoristil	za	oglede	ostankov	starih	grških	mest	in	
gorskega	sveta	Kalamate.	Ostali	tekmovalci	so	mi	sproti	poročali	
o	uspehih	na	treningih,	jaz	pa	sem	samo	čakal,	ali	mi	bo	zdravnik	
pustil	nastopati	na	tekmovanju.	Nekaj	časa	sem	celo	razmišljal,	
da	bi	se	vrnil	domov	in	tako	privarčeval	denar	za	hotel.	Vendar	
sem	ostal,	v	upanju,	da	se	bo	uho	pozdravilo.
Z	velikimi	pričakovanji	sem	dočakal	drugi	tekmovalni	teden.	Za	
prvi	dan	tekmovanja	sem	najavil	državni	rekord	v	prostem	potopu	
(FIM)	–	86	m,	kar	je	bila	tudi	tretja	najgloblja	najava	dneva.	Zgodaj	
zjutraj	sem	šel	na	pregled	k	dvema	ušesnima	specialistoma.	Oba	
sta	povedala,	da	je	z	bobničem	vse	v	redu,	vendar	naj	se	še	en	
teden	izogibam	potapljanju.	Ker	sem	čutil,	da	je	z	ušesom	dosti	
bolje,	sem	se	odločil,	da	grem	na	ogrevanje,	in	če	bo	vse	v	redu,	
bom	tudi	tekmoval.	V	primeru,	da	bi	v	ušesu	začutil	bolečino,	bi	
se	takoj	obrnil.	Tisti	dan	sem	se	uspešno	potopil	na	86	m,	a	sem	
namesto	sodniku	pokazal	nejasen	znak	OK	snemalcu,	pri	čemer	

sta	oba	stala	1	meter	narazen.	Zaradi	tega	sem	si	prislužil	
rdeč	karton.	Kljub	diskvalifikaciji	sem	bil	zadovoljen,	saj	
sem	videl,	da	 je	uho	dovolj	dobro.	Potop	po	4-urnem	
čakanju	v	čakalnicah	in	ob	nervozi,	ko	nisem	vedel,	če	
bom	sploh	lahko	tekmoval,	pač	ni	enostavna	stvar.	Rezultat	
dneva	je	s	110	m	postavil	Francoz	Guillaume	Nery,	jaz	bi	
pa	ob	belem	kartonu	zasedel	drugo	mesto.
Naslednji	dan	sem	se	ponovno	odločil	za	potop	na	86	
metrov	v	isti	disciplini.	Ker	sem	bil	bolj	spočit	kot	dan	prej,	
sem	potop	opravil	brez	težav.	S	tem	sem	postavil	svoj	13.	
državni	rekord.	Najgloblje	se	je	spustil	William	Winram	(97	
m),	jaz	pa	sem	zasedel	drugo	mesto	v	tej	disciplini.
Po	dveh	dneh	tekmovanja	je	bil	na	sporedu	dan	počitka.	Ta	
dan	smo	bili	priča	posebnemu	dogodku.	Rusinja	Natalija	
Molčanova	 je	postavljala	svetovni	 rekord	v	spremenljivi	
obtežitvi.	Natalija	je	z	uspešnim	potopom	na	125	metrov	
odvzela	svetovni	rekord	Tanyi	Streeter,	ki	si	ga	je	lastila	
od	leta	2003.

Novi svetovni 
rekord

Junija	 sem	 se	 v	 Grčiji	 udeležil	 enega	 večjih	 globinskih	
tekmovanj	v	 letošnjem	letu	3rd Mediterranean Freediv-
ing World Cup.	Na	14-dnevno	 tekmovanje	 je	prišlo	39	
tekmovalcev	iz	21	držav.	Med	tekmovalci	 je	bilo	možno	
zaslediti	veliko	znanih	imen,	kot	so	Guillaume	Nery,	William	
Winram,	Kerian	Hibbs,	Natalija	Molčanova,	…

Jure	Daić					Foto:	Jure	Daić



SEPTEMBER 2010 •                         •   ��

O C E A N O G R A F S K A  B O J A  -  B I O L O G I J A

Na	vrsti	je	bil	naslednji	tekmovalni	dan.	Tokrat	
sem	najavil	državni	rekord	s	plavutmi,	 in	sicer	
91	metrov.	Pred	potopom	sem	bil	dobro	prip-
ravljen	in	povsem	prepričan	v	svoj	uspeh.	Med	
potopom	sem	zamudil	z	»mouth	 fillom«.	To	 je	
posebna	 tehnika	 izenačevanja	pritiska,	 ki	 se	
uporablja	na	večjih	globinah.	Ker	sem	uvidel,	da	
ne	bom	uspel	priti	do	91	m	brez	bolečin	v	ušesu,	
ki	še	ni	bilo	povsem	pozdravljeno,	sem	obrnil	na	
78	m.	Bil	sem	nekoliko	razočaran,	a	pred	mano	
sta	bila	še	dva	tekmovalna	dneva	in	s	tem	dovolj	
priložnosti,	da	pokažem,	kaj	znam.
Na	četrti	tekmovalni	dan	nam	je	zagodlo	vreme.	
Ob	nastopu	najboljših	tekmovalcev,	ki	smo	star-
tali	kot	zadnji,	se	je	morje	pošteno	razburkalo	
in	v	vodi	je	bil	močan	morski	tok.	Pred	mano	je	
startal	William	Winram,	ki	je	najavil	osebni	rekord	
brez	plavuti.	Zaradi	slabih	vremenskih	pogojev	je	
imel	hujšo	izgubo	zavesti	in	na	vodi	so	ga	precej	
časa	oživljali.	Vse	to	se	je	dogajalo	pred	mojimi	
očmi	le	nekaj	minut	do	mojega	starta.	Sam	sem	
ponovno	najavil	91	metrov	s	plavutmi,	kar	ob	
normalnih	pogojih	ne	bi	smel	biti	problem.	Raz-
burkano	morje	in	dogodki	pred	mojim	potopom	
so	tudi	pri	meni	vplivali	na	sproščenost.	Globino	
91	metrov	sem	dosegel,	a	sem	po	povratku	na	
površino	po	prvem	vdihu	izgubil	zavest.	Že	po	7	
sekundah	sem	bil	ponovno	pri	zavesti,	vendar	je	
potop	bil	neveljaven.	Ta	dan	smo	skoraj	vsi	boljši	
potapljači	 zaključili	 z	neveljavnimi	potopi	 ali	 s	
kazenskimi	točkami	za	prehiter	obrat.
Zadnji	 tekmovalni	dan	sem	ponovno	nastopal	
odlično.	V	disciplini	s	plavutmi	sem	se	potopil	
91	metrov	 globoko	 in	 postavil	 še	 en	 državni	
rekord.	Tokrat	je	bil	protokol	na	površini	oprav-
ljen	brezhibno	in	z	veliko	rezerve.	S	to	globino	
sem	zasedel	končno	2.	mesto	v	 tej	disciplini.	
V	disciplini	FIM	sem	z	globino	86	m	obdržal	3.	
mesto,	saj	me	je	vmes	prehitel	še	Francoz	Guil-
laume	Nery.	V	disciplini	brez	plavuti	žal	nisem	
nastopil	in	si	tako	nisem	uresničil	cilja	–	doseči	
3	državne	rekorde	ter	uvrstitve	med	prve	 tri	v	
vseh	disciplinah.	Vseeno	sem	se	doseženih	re-
zultatov	zelo	veselil,	saj	sem	imel	na	tekmovanju	
veliko	 težav	 z	desnim	ušesom,	po	 treh	dneh	
treningov	pa	je	celo	kazalo,	da	sploh	ne	bom	
smel	nastopati.
A	sreča	mi	je	bila	vseeno	naklonjena.	Zasedel	
sem	tudi	neverjetno	3.	mesto	v	skupni	razvrstitvi	
vseh	treh	disciplin,	kljub	temu	da	v	disciplini	brez	
plavuti	niti	nisem	nastopil.	Prvo	mesto	v	skupni	
razvrstitvi	si	je	že	tretje	leto	zapored	zasluženo	
priboril	Francoz	Guillaume	Nery,	drugo	mesto	pa	
Novozelandec	Kerian	Hibbs.	Odlično	je	nastopil	
tudi	Kanadčan	William	Winram,	eden	boljših	tek-
movalcev	zadnjih	let.	V	disciplinah	CNF	in	FIM	je	
osvojil	1.	mesto,	ker	pa	ni	nastopal	s	plavutmi,	
je	v	skupni	razvrstitvi	končal	za	mano.

Končni vrstni red:
Konstantna obtežitev s plavutmi 
(CWT)
1.	Guillaume	Nery	(FRA),	114	m
2.	Jure	Daić	(SLO),	91	m
3.	Jakob	Hansen	(DAN),	90	m
3.	Kerian	Hibbs	(NZL),	90	m

Prosti potop (FIM)
1.	William	Winram	(CAN),	97	m
2.	Guillaume	Nery	(FRA),	94	m
3.	Jure	Daić	(SLO),	86	m

Konstantna obtežitev brez plavuti 
(CNF)
1.	William	Winram	(CAN),	72	m
2.	Guillaume	Nery	(FRA),	70	m
2.	Kerian	Hibbs	(NZL),	70	m

Skupna razvrstitev:
1.	Guillaume	Nery	(FRA),	278	točk
2.	Kerian	Hibbs	(NZL),	240	točk
3.	Jure	Daić	(SLO),	197	točk

N O V I  S V E T O V N I  R E K O R D  -  Š P O R T
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Potapljači	 s	 celega	 sveta	 so	
drli	 na	 ta	 peščeni	 otoček	 v	
Sulaweškem	morju,	 ki	 je	 tako	

majhen,	da	ga	peš	obkrožiš	v	manj	kot	
dvajsetih	minutah.	Kljub	bližini	Bornea,	
se	ob	njegovih	podvodnih	stenah,	ki	na	
zunanji	strani	padajo	skoraj	dva	kilome-
tra	v	globino,	zadržujejo	ogromne	jate	
rib.	Če	k	temu	dodamo	še	brezštevilne	
želve,	 ki	 na	 otoku	 ležejo	 svoja	 jajca	
in	 kristalno	 čisto	 morje,	 ki	 je	 v	 tem	
predelu	sveta	redkost,	se	ne	moremo	
čuditi	da	so	takoj	po	odkritju	tega	po-
dvodnega	raja	v	zgodnjih	devetdesetih	
letih	potapljaški	centri	rastli	kot	gobe	
po	dežju.	Preštevilni	potapljači	pa	so	
kmalu	 začeli	 preveč	 obremenjevati	
okolje	majhnega	otočka	 in	k	sreči	 je	
Malezijska	 vlada	 izdala	 zakon,	da	so	
se	 morali	 do	 začetka	 leta	 2005	 vsi	
potapljaški	 podreti	 podreti	 in	 otok	
povrniti	v	prvotno	stanje.

Lastniki	centrov	so	se	morali	znajti	kakor	
so	vedeli	in	znali,	predvsem	pa	so	mo-
rali	 s	svojimi	odločitvami	pohiteti,	 kajti	
konkurenca	 je	bila	 velika,	prostora	za	
preselitev	pa	malo.	Nekateri	so	se	pričeli	
preseljevati	 že	veliko	pred	dokončnim	
datumom,	da	bi	lahko	dobili	čim	boljše	
lokacije.	Večinoma	so	svoje	centre	pre-
selili	na	bližnja	otočka	Mabul	in	Kapalai,	
od	koder	svoje	goste	še	vedno,	vendar	v	
omejenem	številu	in	s	predhodno	najavo,	
vozijo	na	Sipadan.	Eden	od	teh	centrov,	
ki	se	je	preselil	na	Mabul,	je	tudi	Smart	
Divers,	kamor	sva	se	spomladi	napotila	
z	Ireno.
Mabul	 je	čisto	drugačen	 tip	otoka	kot	
Sipadan.	Na	zunaj	mu	je	sicer	podoben,	
le	da	je	nekoliko	večji.	Otoček	je	v	celoti	
peščen	in	poraščen	večinoma	s	koko-
sovimi	palmami.	Njuna	glavna	 razlika	
je	predvsem	pod	vodo:	otoček	namreč	
leži	v	zelo	plitvem	morju,	v	neposredni	
bližini	Bornea.	Zaradi	obilnih	padavin	
in	številnih	 rek	na	Borneu,	 je	vidljivost	
praviloma	slaba,	dno	muljnato,	koralni	
grebeni	pa	so	slabše	razviti.	Ko	so	Smart	
Divers-i	preselili	svoj	center,	jih	je	nekdo	
drug	že	prehitel	in	postavil	svoj	center	na	
tistem	delu	Mabula,	ki	ima	najbolj	razvite	
korale.	Velik	del	 obal	otočka	 zaseda	

tudi	 idilična	ribiška	vasica	s	kočami	na	
stebrih,	ki	šteje	kar	dva	 tisoč	prebival-
cev,	 predvsem	 seveda	 otrok.	 Smart	
Divers-om	 je	ostal	na	voljo	 le	 južni	del	
otoka,	z	najslabšimi	koralami,	kjer	pa	so	
postavili	kar	dva	centra.	Prvi	je	v	celoti	na	
kopnem.	Njegove	hišice	so	skromnejše	
in	je	kot	nekakšen	“economy	class”	na-
menjen	večini	potapljačev.	Drugi	center,	
imenovan	 “Water	 village”,	 sestavljajo	
luksuzne	hišice	na	stebrih	na	vodi,	po-
vezane	z	mostički,	vse	je	v	cvetju,	vse	
lepo	okrašeno,	celo	že	malce	kičasto.	
Ta	center	je	namenjen	bogatim	gostom,	
predvsem	mladoporočencem	 in	vsem	
tistim,	ki	jim	pomeni	luksuz	višjo	vrednoto	
od	potapljanja.
Čeprav	 turisti	prihajajo	na	Mabul	pre-
dvsem	zaradi	možnosti	potapljanja	na	
Sipadanu,	so	Smart	Divers-i	hoteli	svojim	
gostom	ponuditi	 več.	Tako	kot	 se	 za	
vsak	dober	center	spodobi	da	ima	svoj	
“domači	greben”,	so	tudi	Smart	Divers-i	
želeli	 odpraviti	 to	 pomanjkljivost.	 Niti	
eden	od	njunih	dveh	centrov	namreč	
nima	spodobnega	 “domačega”	koral-
nega	grebena.	V	“ekonomskem”	centru	
je	 rob	 grebena	 skoraj	 petsto	 metrov	
oddaljen	od	otoka,	 torej	predaleč	 za	
dostop	z	obale.	Smart	Divers-i	so	zato	

Leseni “koralni” grebeni Mabula
Mabul	ni	bil	nikoli	znan	kot	potapljaška	
Meka.	Vedno	je	životaril	v	senci	svoje-
ga	bližnjega	soseda,	svetovno	znane-
ga	Sipadana,	ki	velja	po	besedah	po-
kojnega	Cousteau-ja	za	eno	najlepših	
potapljaških	lokacij	na	svetu.

Borut	Furlan					Foto:	Borut	Furlan
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izkopali	 ozek	kanal,	da	 lahko	 tudi	ob	
oseki	 vozijo	 svoje	 goste	 na	 potope	
(razlika	 med	 plimo	 in	 oseko	 namreč	
znaša	v	tem	delu	sveta	kar	dva	metra!).	
Water	village	ima	sicer	ugodnejšo	lego,	
kajti	postavljen	je	prav	na	rob	koralnega	
grebena	in	z	otokom	povezan	s	skoraj	
tristo	metrov	dolgim	 lesenim	mostom.	
Žal	pa	so	 ravno	 tam	korale	najslabše	
razvite,	pravzaprav	jih	skoraj	ni,	namesto	
njih	je	le	peščeno	pobočje.	Prav	na	tem	
enoličnem	 in	nezanimivem	peščenem	
dnu	pa	je	do	izraza	prišla	originalna	ideja	
in	inovativnost	Smart	Divers-ov	(s	čemer	
so	tudi	opravičili	svoje	ime):	postavili	so	
umetni	greben!
Prvotno	so	poskušali	sestaviti	greben	z	
raznimi	kanalizacijskimi	cevmi,	votlimi	be-
tonskimi	kroglami	z	luknjami	in	podobno.	
Beton	so	sicer	hitro	obrasli	razni	bentoški	
organizmi,	žal	pa	ni	privabil	rib.	Nato	so	
potopili	dve	prav	v	ta	namen	narejeni	le-
seni	barki	in	kmalu	odkrili,	da	les	privablja	
ribe.	Začeli	so	eksperimentirati	z	lesom	
in	hitro	se	je	izkazalo,	da	je	to	najboljša	
varianta.	Sestavljali	 so	 vedno	večje	 in	
vedno	 bolj	 zapletene	 konstrukcije	 iz	
stavbnega	lesa	in	jih	potapljali	na	dno.	
Tako	 je	nastajala	nekakšna	podvodna	
“Forma	viva”,	ki	 je	čudežno	privabljala	

ribe	in	druge	morske	prebivalce.	
Dostop	do	 te	 “podvodne	kiparske	ga-
lerije”	je	bil	možen	le	iz	Water	village-a,	
kar	pa	 za	 “ekonomske	potapljače”	ni	
predstavljalo	nobenega	problema.	Samo	
izraziti	je	bilo	treba	svoje	želje	in	prijazno	
osebje	Smart	Divers-ov	je	takoj	naložilo	
najino	potapljaško	in	fotografsko	opremo	
na	voziček	in	nama	jo	odpeljalo	na	mesto	
potopa.	Vse	to	je	bilo	brezplačno,	zajeto	
v	paket	“non	limit”	potapljanja.	Tako	sva	
se	lahko	dopoldan	potapljala	na	Sipada-
nu,	popoldan	in	na	nočnem	potopu	pa	
uživala	v	umetnem	grebenu	Mabula,	ki	
nama	je	postajal	iz	dneva	v	dan	bolj	všeč.	
Zadnji	dan	sva	opravila	kar	sedem	poto-
pov,	v	skupnem	trajanju	več	kot	sedmih	
ur,	kar	v	vodi	z	29	stopinjami	ni	bil	noben	
problem.	Prvi	potop	na	Sipadanu	se	je	
pričel	točno	ob	sončnem	vzhodu	(kar	je	
pomenilo	vstati	ob	pol	petih	zjutraj...),	
zadnji	pa	je	bil	seveda	nočni.
Potapljaški	vodič	Amir,	majhen,	 temen	
in	nadvse	prijazen	 fant	s	Sulawesija	 iz	
Indonezije,	nama	 je	 razložil	pri	katerih	
stopnicah	 v	Water	 village-u	morava	 v	
vodo	 in	kam	morava	plavati.	Če	greva	
na	levo,	bova	naletela	na	koralni	greben,	
ki	sicer	ni	lep,	vendar	skriva	tiste	najbolj	
redke	in	čudovite	prebivalce,	ki	so	želene	

trofeje	makro	fotografov.	Na	desni	strani	
pa	ni	koral,	le	peščeno	pobočje	in	že	na	
desetih	metrih	se	pričnejo	prve	strukture	
umetnega	grebena.	Čeprav	se	za	makro	
objektiv	pod	vodo	skoraj	 vedno	najde	
kakšen	 zanimiv	 objekt,	 sva	 se	 tokrat	
odločila	za	potop	na	umetnem	grebenu	
s	seboj	pa	sva	vzela	širokokotne	“ribje	
oko”	objektive.	Ni	ga	večjega	užitka,	kot	
potapljati	se	sam	oziroma	skupaj	z	uigra-
nim	sopotapljačem,	brez	potapljaških	
vodičev	in	drugih	potapljačev,	ki	ti	rinejo	
v	kader	ali	 te	kako	drugače	motijo	pri	
fotografiranju.	Bila	sva	sama	 in	umetni	
greben	je	bil	samo	za	naju!
Čim	 sva	 se	 z	 lesenih	 stopnic	 spusti-
la	 v	 vodo,	 sva	 bila	 priči	 popolnoma	
drugačnemu	 prizoru	 kot	 sva	 jih	 bila	
vajena	iz	tropskih	morij.	Namesto	koral	
je	bil	na	tleh	pesek,	vse	naokoli	pa	so	bili	
v	tla	zabiti	leseni	stebri,	ki	so	nosili	vse	te	
mostičke	in	hišice	Water	vilage-a.	Vidlji-
vost	ni	bila	senca	tistega,	kar	sva	zjutraj	
doživela	na	Sipadanu,	a	vseeno	ni	bila	
tako	slaba.	Videlo	se	je	vsaj	deset	metrov	
daleč.	Mostovi	in	hišice	so	metali	na	gla-
dino	sence,	ki	so	bili	videti	kot	zanimive	
silhuete,	med	njimi	pa	so	se	igrali	sončni	
žarki	popoldanskega	sonca	in	migetali	
zaradi	rahlo	vzvalovane	gladine.	
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Med	stebri	je	plavalo	precej	rib	a	najlepše	
so	bile	mladice	netopirnic	(Platax orbi-
cularis).	Te	simpatične	okrogle	 ribe	z	
izredno	dolgimi	hrbtnimi	in	prsnimi	pla-
vutmi	so	z	višino	tudi	za	trikrat	presegle	
svojo	dolžino.	Ker	je	potegnil	rahel	tok,	
so	se	vse	obrnile	v	isto	smer	in	vztrajale	
na	svojem	položaju.	Lahko	sem	se	jim	
čisto	približal,	a	vsaka	riba	je	imela	svoj	
točno	določeni	teritorij,	ki	ga	je	le	nerada	
zapustila.	Če	sem	le	bil	prevelik	vsiljivec	
in	sem	se	ribe	skoraj	dotaknil	s	stekleno	
kupolo	 svojega	 “ribje	oko”	objektiva,	
se	je	ribica	odmaknila	za	decimeter	ali	
dva,	a	 takoj	ko	sem	se	umaknil	 se	 je	
ponovno	vrnila	na	svoj	prvotni	položaj.	
Nenadoma	sem	se	zavedel,	da	se	je	po-
top	šele	začel,	globina	je	znašala	komaj	
tri	metre,	jaz	pa	sem	že	poslikal	skoraj	
četrtino	filma.	Ireni	sem	dal	znak,	da	bi	
se	pomaknila	dalje,	vendar	sem	moral	
najprej	počakati,	da	je	tudi	ona	vsaj	za	
silo	zadovoljila	svoje	fotografske	nagone	
na	teh	zanimivih	ribicah.
Ko	se	je	tudi	ona	končno	zavedla	kako	
kratek	je	fotografski	film	in	kako	dolg	bo	
še	potop	pred	nama,	sva	 le	odplavala	
dalje	proti	globini	v	desno	smer,	kakor	
nama	 je	svetoval	Amir.	Kmalu	sva	 za-
gledala	nametane	kanalizacijske	cevi,	

ki	so	bolj	spominjale	na	smetišče,	kot	
pa	na	kakšen	umetni	greben.	Našla	sva	
tudi	tiste	čudne	votle	betonske	krogle,	o	
katerih	so	nama	pripovedovali	divema-
stri.	Vse	je	bilo	preraščeno	s	spužvami	
na	zgornjih	 robovih	pa	so	 tičali	pisani	
krinoidi	(morske	lilije)	in	lovili	plankton,	ki	
ga	je	v	teh	vodah	obilo.	Okoli	betonskih	
objektov	se	je	paslo	nekaj	večjih	rib,	a	
kakšne	pretirane	gneče	ni	bilo	opaziti.	
Dalje	sva	našla	nekakšne	kletke	 iz	 le-
senega	ogrodja	 in	žične	mreže,	ki	 so	
spominjale	na	ogromne	vrše,	a	zaradi	
velikih	očes	v	mreži	so	ribe	prosto	plavale	
noter	in	ven.
Različni	objekti	so	si	bili	odmaknjeni	drug	
od	drugega	po	kakšnih	deset	metrov,	
tako	da	ko	si	priplaval	do	enega,	si	že	
opazil	medlo	silhueto	naslednjega.	Na-
slednja	skulptura	so	bile	velike	piramide,	
ki	so	imele	robove	iz	lesa,	ploskve	pa	so	
bile	prepletene	z	 vrvmi.	Okoli	njihovih	
vrhov	se	je	vrtela	manjša	jata	velikookih	
šnjurov	 Caranx sexfasciatus,	 ki	 so	
najpogostejša	 vrsta	 v	 tropskem	 Indo-
pacifiku.
Zaplavala	sva	proti	naslednji	silhueti	 in	
končna	prispela	do	 tiste	 lesene	kon-
strukcije,	ki	naj	bi	privabljala	ribe.	Dno	
je	bilo	že	dvajset	metrov	globoko,	lesena	

skulptura	pa	je	bila	večja	od	stanovanjske	
hiše.	Sestavljena	je	bila	iz	približno	meter	
velikih	votlih	kockastih	enot,	ki	so	imele	
robove	 iz	masivnega	stavbnega	 lesa.	
Vse	skupaj	je	bilo	z	debelimi	vrvmi	trdno	
povezano	v	ogromno	skulpturo,	ki	je	bila	
vsaj	petnajst	metrov	dolga.	Les	ki	so	ga	
uporabljali	 za	gradnjo,	 je	bil	posebna	
tropska	 vrsta,	 izredno	 trdna,	 odlično	
odporna	na	morsko	vodo	in	predvsem	
težja	od	vode.	Skozi	ta	leseni	labirint	pa	
so	neprestano	plavali	 srebrni	šnjurčki.	
Bili	so	ista	vrsta	velikookih	šnjurov,	ki	smo	
jih	srečevali	med	dopoldanskimi	potopi	
na	Sipadanu,	le	da	so	bili	precej	manjši.	
Medtem	ko	so	Sipadanski	merili	skoraj	
tričetrt	metra,	so	bili	Mobulski	šnjurški	le	
trideset	do	štirideset	centimetrov	dolgi.	
Prav	neverjetno	je	bilo,	kako	so	te	ribe	
spretno	in	z	veliko	hitrostjo	vijugale	skozi	
leseni	labirint.	Temno	leseno	ogrodje	in	
svetle	srebrne	ribe	ki	se	kot	nekakšna	
živa	tekočina	“pretakajo”	skozenj	-	kako	
čudovit	in	nenavaden	prizor!	Divemastri	
so	imeli	še	kako	prav,	ko	so	trdili	da	les	
privlači	ribe!
Počasi	sem	se	pomikal	vzdolž	te	orjaške	
lesene	konstrukcije,	ko	sem	se	nenado-
ma	zdrznil	-	skoraj	sem	butnil	v	ogromno	
glavo,	 ki	 je	 štrlela	 iz	 lesene	 trdnjave.	
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Lastnica	te	glave	 je	bila	orjaška	kirnja,	
ki	si	 je	v	 labirintu	stebričkov	našla	svoj	
dom.	Še	bolj	pa	sem	bil	presenečen,	
ko	sem	kirnjo	prepoznal	-	zaradi	njene-
ga	čokatega	 telesa	 temno	sive	barve,	
posutega	z	drobnimi	belimi	pikicami	in	
karakterističnimi	rumenkastimi	plavutmi,	
je	bila	brez	vsakega	dvoma	Epinephelus 
lanceolatus,	 največja	 vrsta	 kirnje	 na	
svetu,	ki	je	danes	že	zelo	redka.	Čeprav	
štejem	več	kot	tisoč	potopov	v	tropskih	
morjih,	sem	to	kirnjo	do	sedaj	srečal	le	
dvakrat:	enkrat	v	Rdečem	morju	in	enkrat	
na	Filipinih.	Obakrat	sta	mi	takoj	pobe-
gnili	 in	 ju	ni	bilo	mogoče	 fotografirati.	
“Kirnjica”	ki	sem	jo	pravkar	srečal	je	bila	s	
svojimi	tridesetimi	ali	morda	štiridesetimi	
kilogrami	skoraj	“dojenček”,	kajti	ta	vrsta	
lahko	zraste	blizu	 treh	metrov	 in	 tehta	
več	kot	tristo	kilogramov	(tista	s	Filipinov	
je	bila	 zelo	blizu	 tega!).	Za	 to	 vrsto	 je	
značilno	da	je	plašna	ob	enem	pa	je	tudi	
ena	redkih	kostnic,	ki	lahko	zaradi	svoje	
velikosti	poškoduje	potapljača	 (vendar	
ne	obstaja	noben	dokaz	o	nesprovocira-
nem	napadu	na	potapljača!).	Ta	kirnja	ni	
bila	videti	niti	plašna,	niti	agresivna.
Takoj	sem	pričel	naravnavati	svoje	bliska-
vice,	da	bi	jo	lahko	v	leseni	konstrukciji	
čim	bolje	osvetlil,	kajti	nisem	želel	da	bi	

leseni	tramovi	metali	sence	na	njeno	telo.	
Začutil	sem	Irenino	nestrpnost	za	mojim	
hrbtom,	kajti	tako	kot	jaz	se	je	bala,	da	
se	bo	kirnja	umaknila	globlje	v	svoj	leseni	
grad	in	s	tem	onemogočila	fotografiranje.	
Toda	kirnja	se	ni	prav	nič	bala	in	lepo	se	
je	nastavljala	objektivu.	Skoraj	sem	se	jo	
lahko	dotaknil	s	stekleno	kupolo.	Čeprav	
še	ni	prišla	na	vrsto,	je	Irena	nenadoma	
odplavala	stran,	vendar	ne	daleč.	Komaj	
pet	metrov	dalje	je	našla	“svojo”	kirnjo,	
iste	vrste	kot	je	bila	“moja”,	le	nekoliko	
manjšo.	Prav	neverjetni	so	tile	umetno	
grebeni,	sem	pomislil,	toliko	rib	že	dolgo	
nisem	videl	na	kupu,	predvsem	pa	ne	
takih!	Težko	se	mi	je	bilo	brzdati	s	filmom,	
a	pameten	fotograf	mora	vedno	prihraniti	
nekaj	posnetkov	za	nepredvidene	situa-
cije.	Ireni	sem	dal	znak	naj	tudi	ona	pre-
neha	s	slikanjem	kirnje	in	da	odplavava	
še	malo	dalje.	Dalje	se	je	namreč	na	meji	
vidljivosti	slutila	naslednja	silhueta.
Tokrat	 pa	 sva	 se	 zmotila.	 Naslednja	
silhueta	ni	bil	več	umetni	greben	iz	lesa,	
temveč	 iz	mesa!	Kakšnih	petnajst	me-
trov	dalje	se	je	namreč	zadrževala	jata	
velikookih	šnjurčkov	(Caranx sexfascia-
tus),	vendar	takšna,	kakršne	do	sedaj	ni	
videl	še	nobeden	od	naju.	Težko	bi	rekel	
koliko	 je	bilo	 rib,	a	povsem	zanesljivo	

nekaj	tisoč	ali	morda	celo	nekaj	deset	
tisoč!	Komaj	trideset	centimetrov	velike	
srebrne	ribice	so	sestavljale	gosto	jato	s	
premerom	več	kot	desetih	metrov,	ki	se	
je	 razprostirala	prav	od	dvajset	metrov	
globokega	dna	do	same	gladine.	Ribi-
ce	so	vrvele,	hitele,	krožile,	se	vrtele	in	
cela	jata	se	je	prav	počasi	pomikala	kot	
nekakšen	organizem,	nekakšna	ogrom-
na,	stalno	spreminjajoča	se	ameba.
Z	Ireno	sva	ponovno	začela	s	fotografi-
ranjem,	a	tokrat	počasi	in	premišljeno,	
kajti	 film	se	 je	nezadržno	bližal	koncu.	
Vsakič	ko	sva	pritisnila	na	sprožilec	 je	
močno	počilo.	Ribice	so	se	namreč	iz	
neznanih	razlogov	vsakič	ustrašile	najinih	
bliskov	in	trznile.	Toda	če	desettisoč	ribic	
trzne	istočasno,	se	to	zasliši	kot	glasen	
pok.	 Tega	 do	 sedaj	 nisem	 opazil	 še	
nikoli,	čeprav	sem	že	neštetokrat	slikal	
to	vrsto	 rib.	Morda	 je	do	sedaj	 vedno	
sijalo	sonce	in	ribe	niso	opazile	bliskov.	
Tokrat	pa	se	 je	pooblačilo	 in	bliski	so	
prišli	bolj	do	 izraza.	Zaplavala	sva	pod	
jato	 in	se	znašla	v	velikem	prostoru,	ki	
je	imel	stene	in	strop	iz	rib.	Bilo	je	prav	
temačno,	kajti	 ribe	so	na	naju	metale	
gosto	senco.	Svetlomer	je	pokazal	kar	za	
pet	vrednosti	zaslonke	šibkejšo	svetlobo	
in	kljub	plitvi	vodi	so	bili	osvetlitveni	časi	
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nenavadno	dolgi	-	do	polovice	sekunde!	
Umiril	sem	se	 in	slikal	 Ireno	kako	kleči	
na	peščenem	dnu	 in	 fotografira	kupolo	
iz	rib	nad	seboj.
Nenadoma	pa	 je	spet	postalo	svetleje,	
tako	 kot	 da	 bi	 nekdo	 odprlo	 okno.	
Obrnil	sem	se	in	za	mojim	hrbtom	se	je	
resnično	odprla	ribja	stena.	Vzrok	za	to	
pa	je	bila	kirnja,	ki	je	zaplavala	med	njih.	
Bila	je	manjša	od	prejšnjih	dveh,	ki	sva	jih	
srečala	v	leseni	konstrukciji,	a	še	vedno	
več	kot	meter	velika.	Ker	je	priplavala	nad	
peščenim	dnom	je	bila	 tudi	nenavadno	
svetla,	skoraj	bela.	Spet	je	počilo,	a	tokrat	
ne	zaradi	najinih	bliskavic.	Velika	riba	je	
tlesknila	s	svojim	gobcem	in	šnjurčki	so	
ponovno	trznili	od	strahu.	Šnjurčki	so	se	
počasi	umaknili	(pa	tudi	zanimali	naju	niso	
več),	kirnja	pa	 je	zakrožila	okoli	naju	 in	
pristala	na	peščenih	tleh	tik	pred	Ireno.
Ireno	jo	je	hotela,	verjetno	še	z	zadnjim	
posnetkom,	fotografirati,	a	zgodilo	se	je	
tisto	 ravno	obratno,	kar	se	 fotografom	
običajno	ne	dogaja.	Medtem	ko	se	ribe	
po	navadi	umikajo,	je	začela	velika	riba	
riniti	v	Ireno.	Irena	se	je	morala	pomikati	
nazaj,	da	bi	lahko	dobila	v	kader	celo	ribo.	
Dvakrat	je	blisknilo	in	Irena	je	ostala	brez	
filma.	Odmaknila	je	svoje	ohišje,	riba	pa	je	
z	glavo	tiščala	v	pesek	in	rinila	pod	Ireno.	
Začutil	sem	Irenino	nelagodje,	kajti	riba	
ni	bila	majhna....	

Priplaval	sem	zraven	da	bi	še	sam	por-
tretiral	najino	novo	prijateljico,	 Ireni	pa	
pokazal	naj	se	postavi	za	ribo.	Napravil	
sem	še	nekaj	posnetkov,	čeprav	sem	
vedel	da	zaradi	dvignjenega	peska	ne	
bodo	dobri,	a	imeli	so	veliko	dokumen-
tarno	moč.	Žal	pa	sem	v	iskalu	fotoapa-
rata	zelo	hitro	zagledal	 tisti	osovraženi	
utripajoči	napis	“End”,	ki	 je	napovedal	
konec	fotografskega	veselja.	
Odložil	sem	ohišje	in	pričel	božati	veliko	
ribo.	Čeprav	sem	srečal	že	veliko	kirenj,	
ki	so	se	mi	pustile	božati,	se	mi	je	ta	zdela	
še	posebej	zaupljiva.	Zato	sem	si	tudi	jaz	
dovolil	več,	preveč...	Ko	sva	takole	ležala	
na	peščenem	dnu	in	se	gledala,	sem	se	
z	glavo	dotaknil	njene	glave.	Kirnja	se	je	
za	nekaj	centimetrov	pomaknila	nazaj.	
Pomaknil	sem	se	naprej	in	se	ribe	pono-
vno	dotaknil	z	glavo.	In	takrat	je	ponovno	
počilo,	vendar	tokrat	veliko	glasneje	kot	
do	 sedaj,	 začutil	 pa	 sem	 tudi	 močno	
topo	bolečino	v	glavi,	škrtanje	stekla	na	
maski	in	vodo	na	obrazu!	Najprej	sem	se	
ustrašil	da	mi	je	zdrobila	steklo	na	maski,	
a	k	sreči	 jo	ostalo	celo.	 Izpraznil	 sem	
masko	in	zagledal	kirnjo	ki	me	še	vedno	
opazuje	ter	prestrašeno	Ireno.	Glava	me	
je	še	vedno	bolela,	na	svojem	čelu	pa	
sem	čutil	ribjo	sluz	in	skelečo	ranico.
Riba	 je	 svojo	 pozornost	 preusmerila	
v	 Ireno,	 ki	 se	 jo	 je	 zdaj	 opazno	bala.	

Kmalu	pa	se	je	kirnja	naveličala	najine	
družbe	 in	odplavala	 je	 v	svojo	 leseno	
graščino.
“Ta	 riba	 pa	 se	 ti	 je	 gotovo	 pošteno	
zamerila”	 mi	 je	 rekla	 Irena	 čim	 sva	
pogledala	 iz	vode.	“Sploh	ne”,	sem	 ji	
odvrnil.	 “Jaz	 sem	 bil	 tisti,	 ki	 sem	 rinil	
v	njen	intimni	prostor.	To	je	bilo	samo	
njeno	opozorilo,	ki	ni	niti	najmanj	spre-
menilo	mojega	odnosa	do	teh	rib.	Še	
vedno	imam	rad	kirnje!	Če	bi	bila	riba	
agresivna,	 se	 midva	 sedaj	 ne	 bi	 tako	
mirno	 pogovarjala.	 Samo	 spomni	 se	
kako	bežimo	pred	veliko	manjšimi	ba-
lestrami	v	času	njihovega	gnezdenja,	ko	
so	zares	agresivne.	Kaj	pa	se	je	pravza-
prav	zgodilo?”	“Pojma	nimam!	Zgodilo	
se	 je	 tako	 bliskovito,	 da	 sploh	 nisem	
utegnila	dojeti.	Kar	naenkrat	je	počilo	
in	zagledala	sem	tebe	kako	se	držiš	za	
glavo.	Ranico	na	čelu	pa	imaš	verjetno	
zato,	ker	te	je	oplazila	z	zobom.”
Kljub	vsem	besedam	ki	sem	jih	izrekel	
v	 kirnjin	 zagovor	 pa	 vseeno	 nisem	
mogel	 ostati	 povsem	 ravnodušen.	
Spomnil	sem	se,	da	je	bila	ta	riba	pra-
vzaprav	 “majhna”.	 Ta	 vrsta	 ima	 lahko	
tudi	tristo	kilogramov....	Kakšno	srečo	
pravzaprav	 imamo,	 da	 živali	 ki	 jih	 na	
potopih	srečujemo	niso	agresivne.	Če	
bi	bile,	potapljanje	kot	šport	sploh	ne	
bi	obstajalo!

R E P O R T A Ž A  -  M A B U L
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Zjutraj	smo	se	vkrcali	na	ladjico,	
ki	 nas	 je	 odpeljala	 proti	 otoku	
Premuda.	Tam	smo	se	potopili	

najprej	 v	 zalivu	 Bale,	 po	 kosilu	 pa	 v	
slovito	Katedralo.	Spust	skozi	70	me-
trov	dolg	podvodni	tunel	je	bil	posebno	
doživetje.	Premuda	je	najbolj	oddaljen	
otok	Zadarskega	otočja.	Nekoč	je	bil	
gosto	naseljen,	danes	pa	na	njem	živi	
le	še	okoli	100	prebivalcev.	Preživljajo	
se	 povečini	 z	 vinogradništvom,	 oljar-
stvom,	živinorejo	in	ribolovom.	V	zalivu	
Široka	se	nahaja	niz	podvodnih	tunelov	
in	 jam	z	 imenom	Katedrala.	Morje	 je	
bilo	bistro,	dno	peščeno,	zato	je	bila	
vidljivost	odlična.	Ob	boji	smo	se	po	
vrvi	spustili	do	odprtine	na	globini	12	
metrov.	 Skozi	 razpoko	 smo	 zaplavali	
najprej	 v	 prostorno	 dvorano,	 široko	
sedem	 metrov.	 Usmerili	 smo	 se	 na	
desno	ob	navpični	steni,	obraščeni	z	
algami	in	s	pozejdonkami. 

Globina	je	naraščala	do	34	metrov.	Ob	
steni	je	plavalo	veliko	rib:	orade,	knezi,	
črnike,	špari	 in	še	kaj.	Kak	potapljač	
z	 ostrim	 očesom	 je	 lahko	 videl	 tudi	
škarpino. 

smo	se	ob	boji,	se	potopili	 in	kmalu	
zaplavali	globlje	prek	previsne	stene.	
Zagledali	 smo	 z	 algami	 poraščeno	
lupino	 Tihanyja,	 60	 metrov	 dolge	 in	
7	 metrov	 široke	 tovorne	 ladje,	 ki	 je	
12.	 februarja	1914	usodno	 trčila	ob	
podvodni	greben	in	nasedla	ob	vhodu	
v	pristanišče	na	otoku	Unije.	Leži	na	
boku	na	globini	od	33	do	39	metrov.	
Ko	smo	plavali	ob	njenem	levem	boku,	
se	je	dalo	lepo	videti	ladijski	vijak.	V	
njeni	neposredni	bližini	ležijo	ostanki	
antične	 keramike,	 kar	 priča,	 da	 je	
bil	kraj	nevaren	za	ladijski	promet	že	
tisočletja.	Po	ogledu	razbitih	koščkov	
amfor	smo	se	obrnili	proti	ladji	Tihany,	
najpogumnejši	smo	zaplavali	v	njeno	
notranjost,	 kjer	 smo	 si	 ogledali	 jato	
orad,	knezov,	v	eni	od	lukenj	je	prežal	
ugor.	Zaplavali	smo	po	razgibani	steni	
navzgor,	naredili	dekompresijo	 in	se	
po	kamnitem	dnu	z	balvani	dvignili	na	
površje.

7. potapljaški tabor na Malem Lošinju
Potapljači	 Luke	 Koper	 smo	 se	 v	
četrtek,	24.	junija,	popoldan	odpra-
vili	na	mini	potapljaški	tabor	v	kamp	
Čikat	na	Malem	Lošinju.	Dan	prej	je	
tja	odpotoval	del	ekipe	–	organizator	
Domagoj	Ribarič,	tajnica	kluba	Erika	
Rožnik,	 izkušen	 inštruktor	 Nedjan	
Katelic	 in	 verjetno	 še	 kdo.	 Vožnja	
je	bila	prijetna,	le	na	trajekt	Bresto-
va–Porozina,	ki	nas	je	kasneje	peljal	
na	 otok	 Cres,	 je	 bilo	 treba	 čakati	
poldrugo	uro.	V	kamp	smo	prispeli	ob	
enajstih	zvečer	in	postavili	šotore.

Plavali	smo	v	gosjem	redu,	pod	gla-
dino	je	bilo	prostora	dovolj.	Že	sama	
stena	 je	 s	 posebno	 razgibanostjo	
nudila	privlačnost	in	pašo	za	oči.	Pla-
vali	smo,	dokler	ni	barometer	pokazal	
100	barov	 zraka	 v	 jeklenkah,	 nato	
smo	se	počasi	vračali	proti	vrvi	z	ladje,	
ki	smo	 jo	 iz	globine	videli	 le	v	obliki	
oble	 lupine.	 Mimo	 nas	 so	 v	
jatah	švigale	ribe	brez	strahu,	
da	bi	jih	ujeli.	Po	pristanku	in	
pranju	 potapljaške	 opreme	
smo	 se	 vrnili	 v	 bazni	 tabor,	
se	v	naglici	uredili	in	odšli	na	
sprehod	v	mesto,	kjer	so	se	
na	 osrednjem	 obmorskem	
trgu	trije	mladeniči	trudili	po-
snemati	mlade	»Beatlese«.
V	soboto	smo	načrtovali	dva	
potopa,	 in	 sicer	 na	 poto-
pljeno	 trgovsko	 ladjo	Tihany	
ter	 v	 zaliv	Zabodarski	pred	 vstopom	
v	 Čikat.	 Dobro	 razpoloženi	 smo	 se	
vkrcali	takoj	po	zajtrku.	Naša	ladja	je	
rezala	valove	mirnega	morja.	Pluli	smo	

mimo	 Malih	 in	 Ve-
likih	Srakan,	ko	nam	
je	pot	prekrižala	jata	
igrivih	 delfinov.	 Od	
daleč	 smo	 razbrali	
črne	 plavuti,	 ki	 so	
se	 dvigale	 iz	 vode.	
V	 daljavi	 smo	 za-
gledali	 bel	 svetilnik	
na	 r tu	 Unij.	 Pred	
otočkom	 Škol j ić	
smo	 zasidrali	 ladjo	
in	 potapljači	 smo	
skočili	v	vodo.	Zbrali	

Ko	 smo	 se	 vsi	 zbrali	 na	 krovu,	 je	
kapitan	dvignil	 sidro,	prižgal	motor	
in	ladjo	usmeril	proti	Susku.	Po	pri-
stanku	ob	edinem	peščenem	otoku	
v	Zadarskem	otočju	smo	si	privoščili	
krajši	sprehod,	ribje	kosilo	na	ladji	in	
kopanje	v	plitvem	muljastem	zalivu.	
Moj	 sin	 je	 tako	 užival	 v	 plitvini,	 da	
naju	 je	 morala	 ladja	 s	 trobljenjem	
priklicati	 nazaj	 na	 krov.	 Popoldne	
smo	se	ustavili	v	zalivu	Zabodarski.	
Ker	se	je	nebo	nevarno	pooblačilo,	
je	bila	ob	steni	slabša	vidljivost,	rib,	
z	 izjemo	 črnik,	 pa	 tudi	 ni	 bilo	 na	
spregled.
V	 nedeljo	 smo	 zgodaj	 izpluli	 na	
Ćutin,	kjer	se	nahaja	strma	stena,	ki	
sega	do	65	metrov	v	globino.

Tea	Štoka					Foto:	Tea	Štoka
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Ob	njej	je	zelo	živahno:	kljub	velikim	glo-
binam	rastejo	tam	gorgonije	intenzivno	
modre	barve,	ob	steni	se	mirno	pasejo	
škarpine,	brancini	in	orade	zares	kralje-
vskih	razsežnosti.	Voda	v	globini	je	bila	
hladna,	potapljaški	računalnik	je	pokazal	
13	stopinj	Celzija.	Kljub	temu	je	bil	naš	
zadnji	načrtovan	potop	prava	poslastica.	
Počasi	smo	se	spuščali	čedalje	nižje.	
Moj	računalnik	je	pokazal	40	metrov	glo-
bine.	Peti	potop	na	Malem	Lošinju	nas	
je	nagradil	z	množico	rib	in	neverjetnim	
bogastvom	barv.	Vidljivost	je	bila	odlična,	
poseben	užitek	je	nudila	členjenost	(kon-
figuracija)	stene,	ki	je	z	izrastki,	manjšimi	
jamami	in	tuneli	ustvarjala	številne	zorne	
kote	 in	položaje	 za	ogled	 zanimivosti	
podvodnega	sveta.	Ko	je	bilo	v	jeklenki	

približno	 100	 barov	 zraka,	 smo	 se	 v	
skupini	obrnili	nazaj	 in	odplavali	mimo	
jate	najrazličnejših	rib.	Pred	dvigom	na	
gladino	 smo	 zaokrožili	 okrog	manjše	
vdolbine,	bogato	poraščene	z	rdečimi,	
rumenimi	 in	 rjavimi	 algami.	 Na	 polici	
se	 je	 skrivala	 škarpina	 v	 »mimikrijski«	
preobleki.	Po	predpisani	dekompresiji	
na	globini	od	3	do	5	metrov	smo	polni	
enkratnih	občutkov	po	vrvi	 splezali	na	
ladjo.	 Zdi	 se,	 da	 se	 kljub	 neskončni	
pestrosti	in	bogastvu	podvodnega	sveta	
navsezadnje	vedno	potapljamo	vase,	v	
svoj	neizčrpen	notranji	svet.	Morda	je	to	
razlog,	zakaj	je	stanje	breztežnosti	tako	
neznosno	privlačno,	da	se	mu	je	težko	
odreči.
Po	 opravljenem	 skoku	 v	 razmeroma	
svežo	vodo	(na	gladini	je	morje	doseglo	
temperaturo	22	stopinj	Celzija)	je	kapitan	
dvignil	sidro	in	ladja	je	za	sabo	puščala	
belo	brazdo.
Tokrat	smo	se	peljali	po	daljši	poti	mimo	
Premude	in	južnega	dela	Lošinja	v	pri-
stan	v	Čikatu,	kjer	je	konec	19.	stoletja	
avstro-ogrski	 zdravnik	 urbanistično	
uredil	borov	gozd	 in	ob	morju	speljal	
prijetno	sprehajalno	pot.	Izkrcali	smo	se	

na	pomolu,	oprali	potapljaško	opremo	
ter	se	v	sproščenem	pogovoru	z	vodjo	
tamkajšnjega	 potapljaškega	 centra	
poslovili	ob	kozarcu	piva	in	zadovoljnih,	
prešernih	obrazov.	V	našem	taboru	nam	
ni	preostalo	drugega,	kot	podreti	šotore	
in	pred	štiriurno	potjo	dati	kaj	malega	
pod	zob.	Obogateni	s	prijetnimi	doživetji,	
sproščeno	družabnostjo	in	naklonjenim	
vremenom	smo	spočiti	sedli	v	avtomobile	
in	se	odpeljali	v	Koper.
Domov	 smo	 prispeli	 že	 ob	 devetih	
zvečer,	 saj	 nam	 tokrat	ni	bilo	 treba	 v	
nedogled	čakati	na	 trajekt.	Domagoju	
Ribariču	 smo	 se	 zahvalili	 za	 odlično	
organizacijo	 tabora,	 z	obeti	na	vrnitev	
ob	letu	osorej.

Naročite revijo Potapljač

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

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

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

na e-mail: potapljac@spz.si

Ime in priimek

Kraj in datum Podpis

Naslov

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

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

OGLAŠEVANJA REVIJE 

POTAPLJAČ

030/323 252

e-mail: oglasevanje@spz.si

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 oktobra:
Ali poznate potapljaški atlas 
(PAS)?  
a)		 PAS	 poznam	 in	 sem	 ga	 že	

uporabil	pri	potapljanju.
b)		PAS	poznam,	vendar	ga	nisem	

še	uporabil	pri	potapljanju.
c)		 PAS	 poznam	 in	 bom	 kmalu	

dodal	svojo	lokacijo.
d)		PASa	ne	poznam.

Anketa meseca septembra:
Ali  bi se udeležil i  tečaja 
tehničnega potapljanja?
a)		 Tečaj	 tehničnega	 potapljanja	

sem	že	opravil.
b)		 Tečaja	 tehničnega	potapljanja	

se	bom	udeležil	v	prihodnosti.
c)		 Tečaja	 tehničnega	potapljanja	

se	ne	bom	udeležil.
d)	Kaj	je	to	tehnično	potapljanje?
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Timotej	 Trinko	 iz	 Domžal	 je	 bil	
idejni	 vodja,	 za	 organizacijo	
na	 Triglav	 je	 poskrbel	 Brane	

Weissesen	s	Krvavca,	logistiko	glede	
potapljanja	pa	je	prevzel	inštruktor	po-
tapljanja	Matej	Šetina	iz	Ljubljane.
Ostali	 člani	 odprave,	 Franc	 Grčar	 in	
Sebastjan	Nemeček	iz	Domžal,	Luka	
Golja	iz	Ljubljane	ter	Marko	in	Klemen	
Lunar	 iz	 Grosupljega,	 pa	 smo	 so	
pridružili	projektu.
Podviga	 smo	 se	 lotili	 in	 ga	 uspešno	
izpeljali	v	soboto,	17.	julija	2010.
Priprave	 za	 dve	 izredno	 težki	 nalogi	
v	 enem	 dnevu	 so	 potekale	 že	 nekaj	
mesecev	 prej,	 saj	 je	 bilo	 potrebno	
poskrbeti	 za	 maksimalno	 varnost	 ter	
kondicijsko	in	psihično	pripravljenost.
V	petek,	16.	julija	2010,	ob	11.30	uri	
smo	se	zbrali	v	Domžalah	pri	gasilskem	
domu	 PGD	 Domžale	 –	 mesto,	 kjer	
smo	pregledali	vso	opremo	za	v	hribe	
in	 kompletno	 potapljaško	 opremo.	
Po	 pregledu	 smo	 jo	 naložili	 v	 kombi	
in	osebni	avto	ter	se	preko	Mojstrane	
odpravili	 v	 dolino	 Krma	 (930	 m),	 od	
koder	smo	ob	14.00	uri	začeli	vzpon	
do	planinske	koče	Planika	(2401	m).	
Pot	 do	 koče	 je	 markirana	 planinska	
pot,	kjer	je	predviden	čas	hoje	4	ure	
in	45	min.	Razmere	za	pohod	so	bile	
idealne,	tako	da	smo	Planiko	dosegli	
do	večera.	Naslednje	jutro	smo	morali	
zgodaj	 vstati,	 zato	 smo	 šli	 takoj	 po	
večerji	počivat.
Sobotno	jutro	smo	začeli	ob	5.00	uri	z	
vzponom	na	Triglav.	V	idealnih	pogojih	
smo	si	 na	poti	 lahko	ogledali	 sončni	
vzhod.	Preko	Malega	Triglava	smo	ob	
7.00	uri	prišli	na	Triglav	(2864	m).
Pogled	 na	 okoliške	 hribe,	 obsijane	
z	 jutranjim	 soncem	 in	 z	 meglicami	 v	
dolinah,	 je	 bil	 prečudovit.	 Včasih	 je	
možen	pogled	do	morja,	vendar	mi	te	
sreče	nismo	imeli.	Ker	nas	je	čakala	še	
dolga	pot	do	morja,	smo	se	morali	kar	
hitro	odpraviti	proti	dolini.	Vračali	smo	
se	po	isti	poti	in	ob	12.00	uri	prispeli	
do	parkirnega	prostora	v	Krmi.	Od	tam	

smo	se	po	krajšem	počitku	odpravili	
proti	morju.	Na	poti	smo	se	ustavili	v	
Mojstrani	in	se	okrepčali	ter	pripravili	
za	 nadaljnjo	 pot.	 Že	 kaj	 kmalu	 smo	
ugotovili,	 da	 je	 temperatura	 v	 dolini,	
za	razliko	od	tiste	v	visokogorju	(od	16	
do	20	stopinj	Celzija),	kar	neverjetnih	
38	stopinj	Celzija.
Pri	taki	temperaturi	je	tudi	potapljanje	
zelo	naporno,	zato	smo	potop	načrtovali	
po	17.00	uri.	Ko	smo	prišli	v	Piran,	smo	
se	pozanimali	glede	trenutnih	razmer	v	

morju	in	na	globini.	Ugotovili	smo,	da	
je	morje	zelo	toplo	(28	°C)	in	vidljivost	
na	20	metrih	globine	slaba.	Pihala	je	
tramontana,	 ki	 je	 povzročala	 majhne	
valove.
Podvodni	 Triglav	 se	 nahaja	 350	 me-
trov	od	obale,	v	smeri	298	stopinj	od	
potapljaškega	 centra	 NorikSub.	 Naj-
globljo	točko	lahko	dosežemo	z	obale	
s	plavanjem	ali	s	pomočjo	barke.
Meja	 rekreativnega	potapljanja	 je	40	
metrov,	zato	se	Piranski	Triglav	že	šteje	

Na najvišji in najnižji točki
V ENEM DNEVU

Člani	potapljaškega	kluba	Krota	Sub	
smo	 si	 zadali	 izziv:	 v	 enem	 dnevu	
osvojiti	najvišjo	točko	v	Sloveniji	–	Tri-
glav	(2864	m)	–	 in	najnižjo	 točko	v	
Slovenskem	morju	–	Piranski	Triglav	
(–38	m).

Franc	Grčar					Foto:	Franc	Grčar
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med	 globinske	 potope.	 Za	 osvojitev	
obeh	točk	v	enem	dnevu	 je	obvezno	
izpolniti	pogoj,	da	se	z	višje	nadmorske	
višine	spuščaš	na	nižjo,	saj	potapljaška	
pravila	ne	dopuščajo	obratne	smeri.
Ko	smo	na	globini	40	metrov,	vdihuje-
mo	zrak	s	5	bari,	hkrati	pa	vdihujemo	
tudi	interne	pline,	predvsem	dušik,	ki	
se	 prenaša	 po	 krvi	 in	 se	 raztaplja	 v	
naših	tkivih.	Po	krvi	preko	pljuč	in	srca	
lahko	potuje	v	majhnih	mehurčkih,	ki	
za	 nas	 niso	 nevarni.	 Če	 se	 prehitro	
dvigujemo,	lahko	pride	do	združevanja	
mehurčkov	v	krvnih	žilah	in	zamašitve	
le-teh,	kar	je	smrtno	nevarno.
Za	nas	je	bila	v	danih	razmerah	edina	
možnost	potop	iz	čolna,	zaradi	slabe	

vidljivosti	s	pomočjo	sidrne	vrvi.	Ker	je	
šlo	za	zahteven	potop,	je	bil	primeren	
samo	za	zelo	izkušene	potapljače.	Ve-
deli	smo,	da	nas	čaka	slaba	vidljivost,	
zato	smo	morali	biti	100	%	zbrani,	saj	
tak	potop	ne	dopušča	napak.	O	poteku	
potopa	 smo	 se	 predhodno	 skupno	
dogovorili.
Dogovorili	smo	se,	da	bo	potop	potekal	
izključno	 ob	 sidrni	 vrvi,	 nobenega	
spuščanja	ali	oddaljevanja	od	vrvi,	va-
rovanje	z	bratsko	vrvjo,	nadziran	spust	
s	pomočjo	potapljaškega	računalnika	
in	nadzor	sopotapljača.	Ko	dosežemo	
dno,	najglobljo	točko	na	38	metrih,	se	
začnemo	kontrolirano	dvigovati	z	vsemi	
dekompresijskimi	postanki.	Potop	smo	

delali	v	parih,	najprej	en	par,	nato	drugi	
in	 tretji	 par,	 za	 varnost	 pa	 je	 skrbel	
najbolj	 izkušen	 potapljač,	 inštruktor	
potapljanja	Matej	Šetina,	ki	je	vse	do-
gajanje	spremljal	na	varni	globini.
Na	globini	38	metrov	je	bila	vidljivost	
slaba,	 temperatura	 pa	 samo	 18	 °C.	
Edina	orientacija	sta	nam	bila	sidrna	vrv	
in	sidro	na	koncu	vrvi.	Kljub	temu	smo	
se	 na	 morskem	 dnu	 dotaknili	 mulja	
najnižje	točki	v	Sloveniji.
Pri	 dvigu	 na	 gladino	 smo	 imeli	 prvi	
dekompresijski	postanek	na	20	metrih	
globine	 eno	 minuto,	 naslednjega	 pa	
na	 10	 metrih	 eno	 minuto.	 Nato	 smo	
se	dvignili	na	globino	treh	metrov,	kjer	
smo	opravili	varnostni	dekompresijski	
postanek	za	5	minut.	Zatem	smo	se	
podali	proti	površini	in	vkrcali	na	čoln.
Ves	 čas	 smo	 se	 držali	 napisanega	 v	
potapljaških	knjigah	in	priročnikih,	zato	
smo	morali	paziti,	da	se	nismo	dvigovali	
hitreje	kot	10	metrov	na	minuto.
Ob	18.00	uri	smo	se	s	čolnom	vrnili	
v	pristanišče,	kjer	smo	si	na	pomolu	
segli	v	roke	za	dosežen	izreden	podvig.	
Z	vso	varnostjo	smo	uspešno	osvojili	
najglobljo	točko	v	Slovenskem	morju.	
Tako	 smo	 osvojili	 najvišjo	 in	 najnižjo	
točko	 v	 Sloveniji	 v	 enem	 dnevu.	
Skupna	 višinska	 razlika	 je	 bila	 2902	
metra.
Ko	pridemo	iz	vode,	je	v	krvi	in	naših	
organih	seveda	še	prisoten	dušik,	zato	
moramo	za	vsak	potop	imeti	tudi	inter-
val	 na	 prostem.	 Tukaj	 se	 ne	 smemo	
zadrževati	na	vročem	soncu,	se	oprhati	
s	 toplo	 vodo,	 prepovedana	 je	 vsaka	
težja	fizična	aktivnost.	Dvanajst	ur	po	
potopu	se	je	prepovedano	dvigniti	nad	
več	kot	800	metrov	nadmorske	višine,	
24	ur	po	potapljanju	torej	ne	smemo	
leteti	z	letalom.
Zaradi	 teh	 nevarnosti	 pri	 potapljanju	
lahko	oba	Triglava	osvojiš	 le	pod	po-
gojem,	da	greš	najprej	na	najvišjo	 in	
nato	najnižjo	točko.
Vso	 našo	 odpravo	 smo	 zaključili	 v	
Dekanih,	kjer	smo	tudi	prespali	in	se	
naslednji	dan	odpravili	proti	domu.	Kot	
pravi	prijatelji	že	razmišljamo	o	nasle-
dnjem	podvigu	…
Še	enkrat	vse	čestitke	vsem	članom,	ki	
smo	se	udeležili	izjemnega	podviga:
Timotej	 Trinko,	 Matej	 Šetina,	 Brane	
Weissesen,	 Franc	 Grčar,	 Sebastjan	
Nemeček,	Luka	Golja,	Marko	in	Kle-
men	Lunar.
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Potapljaški znaki
Vsi	potapljači	morajo	poznati	CMAS-
ove	obvezne	potapljaške	znake	in	 jih	
uporabljati	 med	 vsemi	 potapljaškimi	
aktivnostmi.	Vsak	dodatni	(nestandar-
dni)	znak	moramo	nujno	razložiti	vsem	
članom	potapljaške	skupine.	Vsi	znaki	
zahtevajo	natančen	odgovor	ali	potrdi-
tev	razumevanja.

opremljenost	 članov	 potapljaške	
skupine.
Za 	 u r avnavan je 	 p lovnos t i 	 ne	
priporočamo	 uporabe	 zraka	 iz	 opre-
me,	 ki	 je	 namenjena	 napihovanju	
kompenzatorja	 plovnosti	 v	 sili,	 če	 to	
zmanjša	 njeno	 funkcionalnost	 v	 pri-
meru	 reševanja	 (npr.	 če	 ne	 moremo	
hitro	in	v	celoti	napihniti	kompenzatorja	
plovnosti).

Uporaba alternativnega izvora 
zraka (AIZ)
Vsak	 inštruktor	 mora	 obvezno	 biti	
opremljen	 z	 alternativnim	 izvorom	
zraka	(oktopus	regulator	ali	dva	ločena	
regulatorja).	 Prav	 tako	 je	 alternativni	
izvor	zraka	obvezen	del	opreme	za	vse	
potapljaške	kategorije	pri	vseh	potopih	
globljih	od	20	m.	

potapljaške	 skupine	 obvladajo	 pol-
njenje	 in	 praznjenje	 suhe	 obleke	 in	
ostale	postopke,	ki	se	nanašajo	na	ta	
del	opreme.

Postopek dviga v sili
Ko	 potapljač	 pokaže	 znak	 »nimam	
zraka«	 in	ni	na	 razpolago	dodatnega	
izvora	zraka,	najbližji	potapljač	ponudi	
svojo	drugo	stopnjo	hidrostatskega	re-
gulatorja.	Potapljača	se	tesno	primeta	
za	opremo	in	dihata	v	paru	s	frekven-
co	 dveh	 do	 treh	 vdihov	 na	 menjavo.	
Po	 vzpostavitvi	 stabilnega	 dihanja	 se	
potapljača	med	dihanjem	v	paru	dvi-
gneta	z	največjo	dopustno	hitrostjo	in	
v	kolikor	razmere	dopuščajo	opravita	
vsaj	dva	krat	daljši	varnostni	dekompre-
sijski	postanek	kot	običajno.	Izmenjava	
hidrostatskih	 regulatorjev	 (dihanje	 v	
paru)	se	konča	šele	na	površini.

CMAS-OV MEDNARODNI 
POTAPLJAŠKI KODEKS

Pri	skupnem	potapljanju	potapljačev	
različnih	 narodnosti	 ali	 iz	 različnih	
sistemov	 šolanja	 lahko	 pride	 do	
nesreče	 zaradi	 nesporazumov.	
Namen	kodeksa	 je	 izboljšanje	spo-
razumevanja	 med	 potapljanjem	
in	 povečevanje	 varnosti	 ter	 s	 tem	
zmanjšanje	rizika	zaradi	neznanja	ozi-
roma	nesporazumov.	Osvojitev	tega	
kodeksa	 še	 posebno	 priporočamo	
potapljačem,	 ki	 se	 nameravajo	 po-
tapljati	v	tujini	ali	s	potapljači	iz	drugih	
držav.

Uporaba kompenzatorja plovnosti
Vsi	 potapljači	 morajo	 biti	 opremljeni	
s	kompenzatorji	plovnosti.	Vodja	sku-
pine	ali	potopa	odgovarja	za	tovrstno	

Uporaba suhe obleke
Potapljači,	ki	uporabljajo	suho	obleko,	
morajo	 poskrbeti,	 da	 ostali	 člani	

Če	potapljač	 v	 stiski	 ni	 zmožen	kon-
trolirati	dviga	mu	potapljač	pomaga	z	
napihovanjem	kompenzatorja	plovnosti	
(svojega	pusti	praznega	ali	ga	napihne	
v	manjši	meri	kot	reševančevega!).	V	
primeru,	da	reševanec	nima	zraka,	se	
mu	kompenzator	napihuje	z	usti	preko	
inflatorja.	Hitrost	dviga	kontrolira	z	na-
pihovanjem	 kompenzatorja	 plovnosti	
potapljača	v	stiski.

SPZ					Foto:	Arhiv
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Sistem potapljanja v paru
Potapljamo	se	zmeraj	v	paru	(skupina	lahko	šteje	tudi	več	kot	
dva	potapljača).	Določi	se	vodja	skupine	ali	para.	Ta	potem	
kontrolira	potek	celotnega	potopa.	V	potapljaškem	paru	ali	
skupini	 je	 vsak	posameznik	odgovoren	za	varnost	sebe	 in	
drugih	potapljačev.	
Število	članov	v	potapljaški	skupini	se	lahko	poveča	do	stop-
nje,	ki	odgovarja	potapljaški	kategoriji	ter	izkušenosti	vodje,	
oz.	pri	 kateri	 še	 lahko	glede	ne	dano	 vidljivost	 nadzoruje	
skupino.	Znotraj	skupine	se	tedaj	formirajo	pari,	vodja	pa	je	
brez	para,	če	je	število	članov	neparno.

Postopki pri potapljanju iz čolna
Preden	potapljači	zapustijo	potapljaški	čoln,	morajo	vsi	biti	
seznanjeni	s	postopkom	vrnitve	in	vstopom	na	čoln.	
Za	preprečitev	nesreče	je	potrebno	zagotoviti	pomoč	iz	čolna.	
Znaki	za	pomoč	morajo	biti	jasni	in	predhodno	dogovorjeni.	Če	
potapljač	na	kakršenkoli	način	krili	z	rokami	ali	ne	odgovarja	
na	dane	signale,	takoj	začnemo	z	reševanjem.	Na	čolnu	mora	
vedno	ostati	član	ekipe,	ki	je	sposoben	z	njim	upravljati.	
Če	je	potapljaški	par	le	eden	se	lahko	s	čolna	potaplja	le,	če	
so	vremenski	pogoji	dovolj	ugodni	in	stabilni.	Plovilo	mora	biti	
pred	potopom	maksimalno	zavarovano.	Odpraviti	moramo	
možnosti,	da	med	potopom	popusti	sidro.

se	eden	od	članov	potapljaškega	para	slabo	počuti	oba	
potapljača	zaključita	potop.
Če	se	potapljača	iz	dvojice	ločita,	se	lahko	iščeta	v	nepo-
sredni	bližini	največ	30	sekund.	Po	preteku	tega	časa	pa	
morata	izplavati	na	površino	in	tam	vzpostaviti	stik.	Vodja	
potopa	nato	odloči	o	prekinitvi	ali	nadaljevanju	potopa.	
Pri	vsaki	prekinitvi	potopa	zaradi	težav	moramo	upoštevati	
izvajanje	morebitnih	dekompresijksih	postankov.

Vremenski pogoji
Poznavanje	 vremenskih	 razmer	 na	 danem	 področju	 je	
eden	od	pogojev,	ki	omogoča	varen	potop.	Pred	potopom	
moramo	vedeti:	kakšna	je	temperatura	vode,	da	se	lahko	
preventivno	 zaščitimo,	 kje	 so	 tokovi	 in	 kako	močni	 so,	
kakšna	flora	in	favna	je	na	mestu	potopa,	kje	so	vodne	
votline.	Če	se	potapljamo	v	votline,	moramo	obvezno	imeti	
ustrezno	 opremo	 in	 usposobljenost	 (tečaj	 potapljaške	
specialnosti)	

Zakonski predpisi
Pred	 potopom	 se	 pozanimajte	 o	 državnih	 zakonih	 in	
lokalnih	predpisih	 v	 zvezi	 s	potapljanjem,	o	morebitnih	
dovoljenjih,	taksah,	prepovedanih	področjih,	prepovedi	
fotografiranja	ali	snemanja,	podvodnem	ribolovu.	Informa-
cije	poiščite	na	luški	kapetaniji,	policiji,	občini	itd.

PREVENTIVA
Pred	potopom	na	neznanem	terenu	ugotovimo	možnost	
transporta	v	primeru	nesreče	ali	hitrega	umika	z	mesta	
potopa.

NE POTAPLJAJ SE, ČE:
•	 si	tega	ne	želiš,
•	 se	ne	počutiš	dobro,
•	 čutiš	nenavadno	utrujenost,
•	 imaš	probleme	z	ušesi	(glej	barotravma),
•	 čutiš	nenavaden	občutek	na	koži	(ščemenje,	srbenje,	

zbadanje),
•	 imaš	bolečine	v	sklepih	in/ali	v	prsnem	košu,
•	 imaš	vnetje	grla,
•	 imaš	kako	infekcijsko	bolezen,
•	 si	pod	vplivom	alkohola,
•	 si	 pod	 vplivom	 zdravil,	 ki	 zmanjšujejo	 varnost	 po-

tapljanja,
•	 si	nenaspan,
•	 nameravaš	leteti	z	letalom	v	naslednjih	12	urah.

Zaključek potopa
Pred	potopom	se	člani	skupine	dogovorijo	o	dolžini	potopa.	
To	je	običajno	časovna	omejitev	(glede	na	dekompresijo),	
pritisk	v	jeklenki,	ali	pa	katerikoli	drug	predvidljiv	razlog.	Če	
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Septembra	2009	sta	bila	v	dveh	
dneh	pred	izpustom	piranske	
čistilne	naprave	ujeta	dva	po-

vsem	 bela	 primerka	 marmoriranega	
električnega	 skata.	 Kljub	 temu	 da	
nista	 imela	 marmoriranega	 vzorca,	
značilnega	za	to	vrsto,	je	bilo	možno	
primerka	 brez	 težav	 določiti	 po	 6	
dobro	 vidnih	 »lovkah«,	 ki	 izhajajo	 iz	
štrčnice	 za	 očmi.	 Oba	 sta	 bila	 mla-
dostna	 primerka	 in	 različnih	 spolov.	
Izpustili	 so	 ju	 v	 piranskem	 akvariju	
pod	 budnim	 očesom	 upravnika	 Val-
terja	Žiže,	kjer	sta	v	akvarijskih	tankih	
prebivala	 vse	 do	 julija	 2010,	 ko	 sta	
poginila.
O	primerih	albinizma,	torej	bledičnih	
osebkov	pri	 ribah,	 je	malo	znanega,	
pri	 ribah	 hrustančnicah	 pa	 še	 toliko	
manj.	 Strokovnjaki	 v	 maloštevilnih	
razpoložljivih	 razpravah	 na	 to	 temo	
ločijo	dva	primera	albinizma,	in	sicer	
delni	in	popolni	albinizem.	Pri	prvem,	

ki	je	pogostejši,	gre	za	nekatere	dele	
telesa,	ki	so	povsem	beli,	oči	pa	so	
normalno	 obarvane.	 Pri	 popolnem	
albinizmu	 so	 osebki	 povsem	 beli	 in	
imajo	rdeče	oči.	Doslej	je	znanih	24	
primerov	 albinizma	 pri	 morskih	 psih	
in	 12	 pri	 skatih.	 Najbolj	 nenavaden	
v	 tem	 smislu	 je	 primerek	 morskega	
psa	kitovca	(Rhincodon	typus),	ki	 je	
največja	 riba	 na	 svetu.	 Leta	 2008	
so	 namreč	 v	 vodah	 Galapagoškega	
otočja	posneli	in	fotografirali	povsem	
belega	kitovca.	Pri	skatih	so	znani	le	
4	primeri	popolnega	albinizma,	od	teh	
le	 2	 v	 Sredozemskem	 morju.	 Eden	
od	 teh	 dveh	 primerov	 se	 je	 nanašal	
na	 popolni	 albinizem	 pri	 navadnem	
električnem	skatu	(Torpedo	torpedo),	
ki	je	v	Jadranskem	morju	redka	vrsta	in	
jo	spoznamo	po	petih	modrih	»lažnih	
očeh«	 na	 hrbtnem	 delu	 telesa.	 Za	
precej	pogostejšega	marmoriranega	
električnega	skata	pa	ni	nikjer	na	sve-
tu	znanih	primerov	albinizma.	Znova	
se	je	izkazalo,	da	skriva	majhno	slo-
vensko	morje	veliko	presenečenj.

Beli električni skat
Pod	 pojmom	 hrustančnice	 najprej	
pomislimo	na	morske	pse,	vendar	v	
to	skupino	sodijo	tudi	skati	in	morske	
podgane.	Na	svetu	živi	okoli	845	vrst	
hrustančnic,	 od	 katerih	 je	 morskih	
psov	približno	345	vrst,	morskih	ska-
tov	pa	okoli	465	vrst,	preostanek	so	
morske	podgane.	Skati	imajo	tako	kot	
velika	 večina	morskih	psov	5	parov	
škržnih	rež	(nekaj	vrst	morskih	psov	
ima	tudi	6	ali	7	parov	škržnih	rež),	mor-
ske	podgane	le	4.	V	slovenskem	delu	
Jadrana	je	bilo	doslej	ugotovljenih	vsaj	
7	 vrst	 raž,	2	 vrsti	morskih	golobov,	
2	 vrsti	 morskih	 bičev	 in	 prav	 toliko	
električnih	 skatov.	Od	slednjih	 se	 v	
našem	morju	redno	in	razmeroma	po-
gosto	pojavlja	le	marmorirani	električni	
skat	(Torpedo	marmorata).

Lovrenc	Lipej					Foto:	Lovrenc	Lipej
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Verjetno	 je	 albinizem	
pri	 električnih	 skatih	
slabost,	 saj	 ga	 poten-
cialne	 vrste	 plena,	 s	
katerimi	se	skat	hrani,	
hitro	opazijo.	Obenem	
so	sami	lahko	v	nevar-
nosti	 kot	 plen	 večjih	
plenilcev.	 Morda	 pa	
ni 	 temu	 čisto	 tako,	
kot	 sklepajo	 nekate-
ri	 avtorji,	 saj	 so	 bil i	
nekateri	 opaženi	 ali	
ujeti	albinistični	prime-
rki	 zelo	 veliki	 in	 torej	
starejši.	V	akvariju	 sta	
se	primerka	redno	skri-
vala	zakopana	v	pesek,	
kjer	 sta	 bila	 povsem	
neopazna.
Za	 zaključek	 ponovno	
apeliram	na	potapljače	
in	bralce	Potapljača,	da	
pišejo	na	uredništvo	o	
vseh	nenavadnih	poja-
vih,	ki	so	jim	bili	priča	v	slovenskem	morju	(ali	širšem	
Jadranu).	 Tako	 bomo	 skupaj	 dodali	 nova	 spoznanja	
v	 mozaik,	 ki	 se	 mu	 reče	 biodiverziteta	 slovenskega	
morja.	

10% popust za člane SPZ
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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.

366 Živali v Sredozemskem morju

Sphaerechinus granularis 
(Lamarck, 1816)

belobodičasti morski ježek
hr. jež pjegavi; it. riccio di prateria
Pravilni morski ježki 
(Echinodermata, Echinoidea, Toxopneustidae)

Opis: Belobodičasti morski ježek ima oklep sploščen 
le na spodnji, ustni strani. Vse bodice so skoraj ena-
ke, sorazmerno kratke, močne in številne. Oklep je 
tem no škrlatne barve, okrog luknjic so bela polja. Bo-
dice so večinoma temno vijoličaste z belimi konicami, 
precej redkeje lahko tudi enotno rjave, rdečkaste ali 
popolnoma bele barve. Ježek zraste do 12 cm.

Območje naselitve: Živi na koralinskem, trdnem ali pe-
ščenem dnu, med livadami morskih trav v globini med 
5 in 120 m. Pogosto se pokrije s školjčnimi lupinami, 
kamenčki ali z ostanki morske trave. Spada v družino, 
katere predstavniki so strupeni, saj imajo kleščice 
(ščip ce) povezane s strupnimi žlezami. Take žleze ima 
tudi belobodičasti ježek, vendar njihova strupenost ni 
potrjena, poleg tega pa so ščipci preslabotni, da bi 
lahko predrli človeško kožo.

   
5–50 m

08-09 maloclenarji plascarji.ind366   366 4/5/2007   12:24:20 PM
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Kratek	opis	nezgode	oz.	vzroka,	da	je	prišlo	do	nezgode:

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

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

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

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

POROČILO O POTAPLJAŠKI NEZGODI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O G L A S I  /  S P Z

DravSke elektrarNe mariBor

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

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

Cena za člane SPZ
499 EUR

KOMPENZATOR SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE SEAC PRO2000 SWS
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
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

mIKROTEH d.o.o.
Dravska ulica 17, 2345 Bistrica ob Dravi
tel.: 070 707 970, www.mikroteh.si
10% do 25% popusta za biometrično opremo, tonerje 
in kartuše za tiskalnike, pregled gasilnikov, hidrantov, 
varstvo pri delu in druge storitvene dejavnosti

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.

Pokrovitelj komiSije 
Za rekreacijo

S P O N Z O R J I
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