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U V O D N I K 

Bogata šprtna bera 
J e s e n 	 j e 	 z m e r a j	
špor tno	 obar vana.	
Tudi	letos	je	tako.	Na	
prvem	 mestu	 izpo-
stavljamo	 svetovno	
prvenstvo	 v	 podvo-
dnem	 lovu,	 kjer	 so	
naši	 tekmovalci	 na	
sosednjem	Hrvaškem	
dosegli	odličen	rezul-
tat.	Le-ta	je	nedvom-
no	 plod	 temeljitih	 in	
dobro	 organiziranih	
priprav.	 Svojevrstno	
p r i z n a n j e 	 j e 	 t u d i	
sponzorska	podpora	

enega	vodilnih	proizvajalcev	opreme	na	svetu.	Piko	na	 i	
pa	so	tekmovalci	dodali	še,	ko	so	vedeli	izkoristiti	dobro	
poznavanje	tekmovališča,	saj	jim	hrvaški	del	Jadrana	po-
meni	praktično	domač	teren.	
Prav	 tako	 uspešni	 so	 na	 mednarodnem	 turnir ju	 v	
madžarskem	 Pecsu	 bili	 naši	 mladi	 podvodni	 hokejisti.	
Uspeh	ne	le	da	je	zavidanja	vreden,	temveč	zaradi	mladosti	
ekipe	predvsem	zelo	veliko	obeta.
Posebna	pohvala	gre	organizatorjem	državnega	prvenstva	
v	podvodni	fotografiji,	ki	ga	že	nekaj	let	prizadevno	dopol-
nijo	 z	 odprtim	 mednarodnim	 tekmovanjem	 DRM	 Open.	
Pomen	slednjega	ni	le	širitev	tekmovanja	preko	državnih	
meja,	temveč	predvsem	v	promociji	in	razvoju	podvodne	
fotografije.	Tovrstna	prizadevanja	so	zagotovila,	da	se	je	
v	 Sloveniji	 ob	 že	 uveljavljenih	 in	 mednarodno	 priznanih	
fotografih	pojavilo	zelo	veliko	mladih.	Prav	njim	smo	letos	
zaupali	 nalogo,	 da	 soustvarijo	 tradicionalni	 potapljaški	
koledar	Slovenske	potapljaške	zveze	–	Zveza	povezuje.	
Vsak,	 ki	 je	 fotografije	 videl,	 se	 je	 strinjal,	 da	 to	 ni	 zgolj	
spodbuda	za	v	prihodnje,	 temveč	posebno	priznanje	za	
že	dosežene	rezultate.
Našteti	in	še	mnogi	drugi	dosežki	naših	športnikov	bodo	
tudi	letos	dali	težko	delo	članom	našega	športnega	ko-
miteja,	ko	bodo	izbirali	kandidata	za	naziv	Naj	športnik	
2010,	ki	ga	razpisujemo	v	nadaljevanju.	Odločitev	bo	še	
težja	ob	zavedanju,	s	kako	omejenimi	sredstvi	in	z	zme-
raj	 težje	pridobljeno	podporo	sponzorjev	 so	 ti	 rezultati	
doseženi.

dr.	Mitja	Slavinec
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Uroš	Ilič					Foto:	Uroš	Ilič
Boja
Bojo	 lahko	 med	 potopom	 vlečemo	
s	sabo	 in	se	tako	vedno	nahaja	nad	
nami,	 ali	 pa	 jo	 z	 dovolj	 dolgo	 vrvjo	
pritrdimo	na	dno.	Priporočljivo	je,	da	
je	vrv	navita	na	kolut,	da	se	ne	zaple-
temo.	 Boje	 med	 potopom	 nikoli	 ne	
pritrdimo	nase.	
Uporabljamo	 jo,	 da	 se	 spočijemo,	
za	 pomoč	 drugemu	 potapljaču,	 za	
shranjevanje	 opreme,	 za	 pritrditev	
potapljaške	 zastave	 ipd.	 Bojo	 lahko	
naredimo	tudi	sami,	npr.	iz	napihnjene	
avtomobilske	zračnice,	ki	jo	prekrijemo	
z	barvnim	najlonom.

Potapljaške zastave
Uporabljajo	se	za	označevanje	mesta	
potopa.	Na	nekaterih	potapljaških	loka-
cijah	je	lahko	na	površini	veliko	prometa,	
npr.	čolni,	barke,	gliserji,	skuterji	ali	jadr-
nice.	Vsako	plovilo	v	neposredni	bližini	
mesta	potopa	predstavlja	nevarnost	za	
potapljače.	S	plovila	nas	pod	vodo	ne	
morejo	opaziti,	 zato	 je	 v	 veliko	krajih	
zakonsko	 predpisano	 označevanje	
mesta	potopa	z	zastavo.	Katero	zastavo	
uporabimo,	je	odvisno	od	zakona	in	lo-
kalnih	določil.	Pri	izbiri	velikosti	moramo	
upoštevati,	da	bo	zastava	vidna	z	dovolj	
velike	razdalje	(100	m).	Priporočljivo	je,	
da	so	stranice	ojačane	z	žico,	ki	drži	
zastavo	pokonci	tudi	ob	brezvetrju.	Ob-
stajata	dve	vrsti	potapljaških	zastav:
•	 Mednarodna	
zastava	 »A«	 ali	
alfa.	S	to	pomor-
sko	zastavo	mora	
biti	 opremljeno	
plovilo,	 s	 kate-
rega	 se	 izvajajo	

potapljaške	aktivnosti.	Pomeni:	 »Pod	
menoj	je	potapljač;	bodi	pozoren	in	pluj	
počasi.«	S	to	zastavo	plovila	nakazujejo	
tudi	 nezmožnost	 premikanja	 s	 svoje	
trenutne	 lokacije.	 Je	 modro-bela	 in	
na	prostem	 (modrem)	koncu	 ima	dva	
kraka.	Pritrdimo	jo	na	visoko	točko,	da	
je	dovolj	vidna.
•	Zastava
»Potapljač	v	vodi«
je	rdeče	barve	z	belo	
diagonalno	 črto.	
Plovilom	nakazuje:	
»Potapljač	 v	 vodi,	
drži	 predpisano	
razdaljo«.	Plovila	morajo	držati	 varno-
stno	 razdaljo	do	boje	oz.	 zastave.	Ta	
razdalja	je	odvisna	od	lokalnih	zakonov	
vsake	 države,	 pri	 nas	 je	 določena	
razdalja	 50	 m.	 Če	 je	 možno,	 naj	 bo	
zastava	vsaj	1	m	visoko,	da	se	vidi	tudi	
v	višjih	valovih.
Žal	veliko	voditeljev	plovil	teh	določil	ne	
pozna	ali	ne	upošteva.	Ko	začenjamo	
dvig	pri	potopu	moramo	zato	biti	vedno	
previdni,	 četudi	 imamo	 potapljaško	
bojo	 in	 zastavo.	 Nikoli	 ne	 vemo,	 če	
bo	 kapitan	 pravočasno	 ali	 pravilno	
reagiral.	Potapljači	smo	dolžni	ostajati	
znotraj	varnostne	meje	boje	(pri	nas	ni	
z	zakonom	predpisana,	primerna	pa	je	
razdalja	15	m).
Če	obstaja	nevarnost,	da	nas	bo	od	
pritrjene	 boje	 ali	 plovila	 tok	 odnesel	
predaleč	stran,	je	priporočljivo	s	seboj	
nositi	signalno	bojo.	Tako	nas	bodo	s	
plovila	lažje	opazili,	hkrati	pa	z	njo	tudi	
poskrbimo	za	varnost	pred	naključnimi	
plovili.

Potapljaška svetilka
Potapljaško	 svetilko	 uporabljamo	 v	
pogojih	z	manj	svetlobe.	To	je	seveda	
ponoči,	 lahko	 pa	 tudi	 podnevi,	 saj	
vemo,	 da	 voda	 svetlobo	 absorbira.	
Tako	nam	svetilka	lahko	pomaga,	da	v	
globini	vidimo	prave	barve	predmetov,	
živali	in	rastlin.	S	svetilko	lahko	tudi	po-
gledamo	v	razpoke	ali	luknje.	Obstaja	
veliko	različnih	vrst,	tipov	in	oblik	sve-
tilk.	Izberemo	si	jo	glede	na	namen	in	
uporabo.	Vzdržujemo	jo	tako,	da	jo	po	
vsakem	potopu	speremo	s	sladko	vodo	
in	redno	pregledamo	tesnila	(o-ringe).	
O	svetilkah	se	podrobneje	pogovarjamo	

pred	nočnim	potopom	na	nadaljeval-
nem	 tečaju	Padi	AOWD.	Za	uporabo	
podnevi	je	dovolj	že	cenejši	model	na	
baterijske	vložke,	ki	pa	nam	kasneje	na	
nočnih	potopih	lahko	služi	kot	rezervna	
svetilka.	 Navadno	 jo	 nosimo	 v	 žepu	
kompenzatorja	plovnosti.

Podvodna tablica
Pri	 podvodni	 komunikaciji	 smo	 se	
naučili,	 da	 je	 tablica	 odličen	 način,	
kako	se	sporazumeti	s	sopotapljačem,	
predvsem	 takrat,	 ko	 ročni	 signali	 ne	
zadoščajo.	Lahko	jo	uporabimo	za	to,	
da	si	pred	potopom	zapišemo	plan	po-
topa,	da	si	med	potopom	zabeležimo	
kakšne	podatke,	npr.	 smer,	globino,	
čas	potopa,	ali	pa	narišemo	skico	terena	
ipd.	Večina	jih	je	narejenih	iz	plastične	
plošče,	na	katero	sta	z	vrvico	privezana	
svinčnik	in	radi-
rka.	 Obstajajo	
tudi	 takšne	 ta-
blice,	na	katerih	
so	 že	 tiskane	
določene	 infor-
macije,	in	jih	no-
simo	s	seboj	za	
referenco,	npr.	
PADI-jev	Planer	
rekreativnih	po-
topov.

Komplet rezervnih delov
Priporočljivo	 je,	da	 imamo	na	vsakem	
potopu	s	seboj	rezervne	dele,	še	po-
sebej	 tiste,	 za	katere	vemo,	da	 imajo	
omejeno	 življenjsko	 dobo.	 Rezervni	
pašček	za	masko	nas	lahko	reši	pred	
izpuščenim	potopom	zaradi	npr.	pretr-
ganega	paščka	ipd.	Rezervne	dele	ima-
mo	lahko	spravljene	v	priročni	škatli	za	
orodje,	vsebina	je	sorazmerno	poceni	
in	nam	prihrani	veliko	nevšečnosti.
Vsebuje	naj:
•	različna	tesnila	(o-ringe),	še	posebej	
tista	za	regulator	oz.	jeklenko,
•	silikonsko	mast,

Dodatna potapljaška 
oprema
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•	pašček	za	masko,
•	pašček	za	plavuti	(par;	ko	se	strga	en	
pašček,	se	navadno	tudi	drugi	približuje	
koncu	življenjske	dobe),
•	ustnik	za	 regulator	 in	vezico	za	pri-
trditev,
•	držala	za	pritrjevanje	manometra	 in	
oktopusa	na	kompenzator	plovnosti,
•	držalo	za	dihalko,
•	lepilo	za	neopren,
•	 močnejši	 lepilni	 trak	 (duck	 tape,	
power	tape),
•	žepni	nož,
•	klešče	ali	univerzalno	orodje,	nasta-
vljiv	ključ	(francoz),	izvijač,
•	rezervna	sončna	očala,	sončno	kre-
mo	(dobro	zaprto),	zdravila	proti	morski	
bolezni,	rezervno	kapo.

Potapljaška knjižica (ang. Log book)
V	 potapljaško	 knjižico	 vpisujemo	 po-
tope,	 ki	 smo	 jih	 opravili,	 podatke	 o	

potopu	in	dodatna	opažanja.	S	knjižico	
izkazujemo,	 koliko	 potopov	 smo	 na-
redili,	 kako	 pogosto	 se	 potapljamo,	
kje	smo	se	potapljali	 in	kakšno	vrsto	
potopov	smo	opravili.	Je	zapis	o	naših	
potapljaških	 izkušnjah	 in	 je	 pogosto	
obvezna	pri	nadaljnjem	potapljaškem	
izobraževanju.	Včasih	jo	želijo	preveriti	
tudi	v	potapljaških	centrih.	Nenazadnje	
nam	knjižica	služi	 tudi	kot	spomin	na	
opravljene	potope	ali	za	referenco,	če	
se	poskušamo	spomniti	 za	dalj	časa	
nazaj.	Takoj	po	vsakem	potopu	izpol-
nimo	ustrezne	rubrike	v	knjižici.
Podatki,	 ki	 jih	
z a b e l e ž i m o ,	
so:	 zaporedna	
številka	potopa,	
datum,	lokacija,	
globina,	čas	po-
topa,	 količina	
zraka	v	jeklenki	

pred	in	po	potopu,	temperatura	vode	in	
zraka,	podpis	sopotapljača,	inštruktorja	
ali	 vodje	 potopa,	 žig	 potapljaškega	
centra	in	komentar.	Nekatere	knjižice	
imajo	več	prostora	in	lahko	v	njih	po-
drobneje	opišemo	potop,	spet	druge	
imajo	takega	prostora	manj.

Potapljaška vreča
Nekateri	potopi	zahtevajo,	da	s	sabo	
nosimo	večje	število	predmetov,	npr.	
čistilna	akcija,	kjer	pobiramo	smeti.	V	
takih	primerih	si	pomagamo	s	posebno	
vrečo.	Obstaja	več	različnih	velikosti	in	
tipov.	Večinoma	so	narejene	iz	najlona	
in	so	pletene	v	mrežo,	da	voda	lahko	
odteka.	Obstajajo	vreče	z	vrvico	ali	z	
držalom	iz	žice	ali	plastike.	Vrečo	med	
potopom	držimo	z	eno	 roko	 in	 je	ne	
pripnemo	nase,	če	je	polna	in	težka!	
Polivinilne	vreče	niso	primerne.

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

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 decembra:
Ali menite, da imamo o po-
tapljanju dovolj literature v 
slovenskem jeziku?  
a)		 Menim,	da	jo	je	dovolj.
b)		Menim,	 da	 jo	 je	 dovolj,	

vendar	ni	dovolj	kvalitetna.
c)		 Menim,	da	je	ni	dovolj.

Anketa meseca novembra:
Ali pred potopom naredite načrt 
potopa?
a)		 Da,	vsak	potop	načrtujem.
b)		 Prav	 vsakega	 potopa	 pa	 ne	

načrtujem.
c)		 Načrtujem	le	zahtevne	potope.
d)		 Potopa	ne	načrtujem,	ker	 to	ni	

potrebno.
e)	 Kaj	je	načrtovanje	potopa?



�   •                        • NOVEMBER 2010

D O G O D K I  -  R A B  D I V E  O F F  2 0 1 0

Slovenske	 barve	 so	 zastopali	
štirje	tekmovalci,	imeli	pa	smo	
tudi	glavnega	favorita	za	zmago	

Jureta Daića,	ki	 je	na	tekmovanjih	v	
prejšnjih	letih	osvojil	vsa	1.	mesta.	Ju-
retu	sta	ob	strani	stala	še	dva	klubska	
kolega	 iz	 mariborskega	 kluba	 H2O	
team,	 in	 sicer	 mlad	 in	 perspektiven	
tekmovalec	 Antonio Koderman	 ter	
debitant	Andrej Ropret,	ki	je	v	svoji	prvi	
potapljaški	sezoni	izjemno	napredoval.	
Na	 tekmovanju	 je	 debitiral	 in	 močno	
opozoril	nase	tudi	Tomaž Jereb.
Večer	pred	tekmovanjem	so	tekmovalci	
najavljali	globine.	Zaradi	pričakovanih	
slabših	pogojev	in	mrzle	vode	so	naja-
vili	nekoliko	manjše	globine	kot	bi	 jih	
sicer.	 Najvišjo	 najavo	 je	 pričakovano	
imel	Jure	Daić,	ki	je	napovedal	82	m	
v	disciplini	FIM.
Prvi	 tekmovalni	dan	 je	bilo	kljub	pre-
dhodni	 slabi	 napovedi	 vreme	 tekmo-
valcem	 naklonjeno.	 Tekmovanje	 so	

začeli	tisti	z	najavami	največjih	globin.	
Jure	 je	 uspešno	 zaključil	 svoj	 potop	
na	82	m	in	se	že	navsezgodaj	veselil	
zmage.	Slovaški	 tekmovalec	Michael	
Risian,	ki	je	najavil	75	m,	je	obrnil	že	
na	45	m	in	tako	uvrstitev	na	stopničke	
prepustil	Antoniu	Kodermanu,	ki	 je	z	
globino	65	m	osvojil	odlično	3.	mesto.	
Drugouvrščeni	 je	 bil	 Hrvat	 Božidar	
Petani	 s	 potopom	 na	 73	m.	 Tomaž	
Jereb	je	z	globino	55	m	
osvojil	 končno	 7.	me-
sto.	Andrej	Ropret	se	je	
zaradi	 slabega	 počutja	
svojemu	nastopu	odpo-
vedal.	 Slovenski	 tek-
movalci	 so	se	zvečer	 z	
nasmeškom	na	obrazu,	
saj	so	že	prvi	dan	izpolni-
li	pričakovanja,	udeležili	
sestanka,	 kjer	 so	 naja-
vljali	 globine	 za	 drugi	
tekmovalni	dan.	Najvišjo	
najavo	 za	 drugi	 dan	 je	
imel	 ponovno	 Jure.	 V	
disciplini	CWT	je	najavil	
80	m,	kar	bi	bil	ob	nor-
malnih	 pogojih	 rutinski	
potop.	V	disciplini	CNF	
pa	je	Toni	s	55	m	najavil	
3.	največjo	globino.
Zjutraj	je	vreme	pokaza-
lo	zobe,	ob	orkanskem	
vetru,	 dežju,	 grmenju	
in	 valovih	 je	 vse	 kaza-
lo,	 da	 bo	 tekmovanje	
odpadlo.	 Organizatorji	

so	tekmovanje	prestavili	na	popoldan,	
kar	se	je	izkazalo	za	pravo	odločitev,	
saj	 je	 veter	 ob	 12.00	uri	 ponehal.	
Pozneje	so	sodniki	zaradi	premočnega	
morskega	toka	vse	najavljene	globine	
zmanjšali	 za	 10	odstotkov.	 V	 zelo	
težkih	 tekmovalnih	 pogojih	 v	 mrzli	
vodi,	 dežju	 in	 močnemu	 morskemu	
toku	 so	 trije	 »najgloblji	 tekmovalci«	
obrnili	pred	napovedano	globino.	Jure	
je	 v	 disciplini	 konstantna	 obtežitev	 s	
plavutmi	 s	 potopom	 na	 60	m	 osvojil	
3.	mesto,	kljub	negativnim	točkam,	ker	
ni	dosegel	najavljene	globine.	Odlično	
2.	mesto	je	pripadlo	Tomažu,	ki	se	je	
potopil	54	m	globoko.	V	disciplini	brez	
plavuti	 je	 k	 slovenskemu	 uspehu	 še	
drugič	 prispeval	 svoj	 delež	 Antonio,	
ki	 se	 je	 potopil	 49	m	 globoko	 in	
osvojil	2.	mesto.	Andrej	se	v	slabih	
vremenskih	pogojih	ni	znašel	najbolje	
in	je	potop	zaključil	z	manjšo	izgubo	
zavesti	in	diskvalifikacijo.
Zvečer	so	bili	na	vrsti	še	zaključna	slove-
snost,	razglasitev	zmagovalcev	in	zaba-
va,	ki	je	trajala	dolgo	v	noč.	V	skupnem	
seštevku	tekmovanja	je	ponovno	zma-
gal	Jure	Daić,	ki	je	prehitel	dva	hrvaška	
tekmovalca.	Jure	je	tako	že	tretje	leto	
zapored	Hrvatom	na	domačem	terenu	
pobral	skoraj	vsa	zlata	odličja.

Rab Dive Off 2010
Konec	septembra	je	bilo	na	hrvaškem	
otoku	 Rabu	 tekmovanje	 v	 globinskem	
potapljanju	 na	 dah.	 Prijavljenih	 je	 bilo	
32	tekmovalcev	iz	desetih	držav,	vendar	
se	jih	je	zaradi	slabe	vremenske	napo-
vedi	 tekmovanja	 udeležilo	 le	 polovica.	
Tekmovalci	so	lahko	izbirali	med	vsemi	
tremi	tekmovalnimi	globinskimi	discipli-
nami:	 konstantna	 obtežitev	 s	 plavutmi	
(CWT),	konstantna	obtežitev	brez	plavuti	
(CNF)	in	prosti	potop	(FIM).

Tanja	Daić					Foto:	Maria	K.,
Andrej	R.,	Ohad	H	
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REZULTATI:
Prosti potop (FIM) 
1. Jure Daić (SLO) 82 m
2.	Božidar	Petani	(CRO)	73	m
3. Antonio Koderman (SLO) 65 m
.
.
7. Tomaž Jereb (SLO) 55 m

Konstantna obtežitev s plavutmi (CWT)	
1.	Josip	Zekan	(CRO)	61	m
2. Tomaž Jereb (SLO) 54 m
3. Jure Daić (SLO) 60 m

Konstantna obtežitev brez plavuti (CNF) 
1.	David	Cizek	(CZE)	52	m
2. Antonio Koderman (SLO) 49 m
3.	Božidar	Petani	(CRO)	48	m

Skupni seštevek vseh disciplin
1. Jure Daić (SLO)	
2.	Josip	Zekan	(CRO)	
3.	Božidar	Petani	(CRO)
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Obenem	 omogočajo	 višje	
temperature	tudi	prihod	tuje-
rodnih	 vrst	 iz	 drugih	 morij.	

Običajno	 prihajajo	 tujerodne	 vrste	
preko	 Sueškega	 prekopa	 in	 jih	 poz-
namo	 pod	 imenom	 lesepske	 seli-
vke,	v	čast	 francoskemu	načrtovalcu	
prekopa	Ferdinandu	de	Lessepsu.	Za	
manjše	število	vrst	pa	je	znano,	da	se	
v	Sredozemlje	razširjajo	iz	Atlantskega	
oceana	preko	Gibraltarske	ožine.	Tokrat	
poročamo	o	novi	vrsti	ribe	za	favno	Ja-
dranskega	morja,	ki	izvira	iz	Atlantskega	
oceana.	Gre	za	predstavnika	iz	družine	
muren.
Na	mureno	je	pri	svojem	večdesetletnem	
raziskovanju	 otoka	 Sušca,	 v	 južnem	
delu	 Jadranskega	 morja,	 to	 poletje	

naletel	 Borut Furlan.	 Na	 z	 luknjami	
prerešetani	steni	je	na	globini	okoli	17	
m	naletel	na	več	muren,	vendar	ga	je	
med	 temi	 najbolj	 presenetila	 tista,	 ki	
ni	kukala	iz	luknje.	Bila	je	tudi	bolj	ru-
menkaste	barve	kot	druge.	Na	podlagi	
številnih	posnetkov	je	primerjal	omenje-
no	mureno	s	tipičnimi	murenami	in	prišel	
do	 spoznanja,	 da	 se	 od	 njih	 loči	 po	
številnih	 znakih.	Na	podlagi	 fotografij,	
ki	mi	jih	je	poslal,	in	korespondence	z	
največjimi	strokovnjaki	za	murene	smo	
ugotovili,	da	gre	za	vrsto	Enchelycore	
anatina.	Kot	se	je	kasneje	izkazalo,	je	
to	mureno	skoraj	tri	leta	prej,	septembra	
2007,	posnel	potapljač	Jernej Južna	
na	otoku	Visu.
Glede	na	zunanje	značilnosti	bi	jo	bilo	
najbolje	 poimenovati	 kot	 šilozobo 
mureno,	 saj	 so	 njeni	 zobje	 res	 zelo	
koničasti	in	dolgi.	V	dolžino	sicer	zraste	
nekoliko	 manj	 kot	 navadna	 murena,	
do	približno	enega	metra,	 veliko	bolj	
strašljivo	pa	deluje	zaradi	svojih	žebljem	
podobnih	zob.	Poleg	značilnih	zob	se	
od	navadne	murene	loči	tudi	po	tem,	da	
ima	velike	oči	in	značilen	kljunast,	račji	
gobec.	Tudi	rumen	in	nekoliko	zabrisan	
leopardji	vzorec	je	drugačen	od	tistega	
pri	navadni	mureni.

V	 Sredozemskem	 morju	 so	 na	 to	
vrsto	prvič	naleteli	leta	1984	v	vodah	
Izraela.	Kasneje	je	bila	najdena	še	na	
nekaj	 mestih	 v	 turških	 vodah	 in	 prav	
pred	 kratkim	 tudi	 na	 otoku	 Rodosu.	
Na	 podlagi	 navedenih	 lokalitet	 bi	
marsikdo	pomislil,	da	gre	verjetno	za	
lesepskega	selivca,	torej	tujerodnega	
prišleka	 iz	 Rdečega	 morja.	 V	 resnici	
pa	strokovnjaki	za	murene	menijo,	da	
je	prišla	iz	Atlantika,	saj	tam	naseljuje	
mnoga	tropska	otočja,	kot	so	Kanar-
sko	otočje,	Azori	in	Madeira.	To	ni	prvi	
atlantski	 prišlek	 v	 Jadransko	 morje.	
Pred	tem	sta	bila	tukaj	že	ugotovljena	
napihovalka	 (Sphoroides pachyga-
ster) in	 morski	 zajec	 (Cyclopterus 
lumpus).	Vseeno	pa	najdba	šilozobe	
murene	nekoliko	odstopa	od	običajnih	
vzorcev	pojavljanja	tujerodnih	vrst.	Te	
se	 pojavljajo	 v	 tistih	 okoljih,	 ki	 so	 že	
opustošena,	 tako	 da	 lahko	 tujerodni	
prišlek	 zasede	 izpraznjene	 ekološke	
niše.	Šilozoba	murena	je	bila	najdena	
v	 povsem	 neonesnaženem	 okolju	
manjšega	otočka	na	odprtem	južnem	
Jadranu	 in	 na	 Visu.	 Ker	 jo	 je	 Borut	
našel	skupaj	z	navadnimi	murenami	v	
istem	življenjskem	okolju,	je	najdba	še	
toliko	bolj	zanimiva.	

Nova vrsta murene v Jadranu
Sredozemsko	 morje	 se	 v	 zadnjih	
desetletjih	 sooča	 s	 številnimi	 spre-
membami,	 ki	 vplivajo	 na	 njegovo	
biološko	raznovrstnost.	Spričo	višjih	
temperatur	 oziroma	 globalnega	 se-
grevanja	 toploljubne	 vrste	 iz	 južnih	
delov	Sredozemskega	morja	postop-
no	širijo	svoje	območje	razširjenosti	
proti	severu.

Lovrenc	Lipej					Foto:	Borut	Furlan
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Najdba	nove	vrste	murene	v	Jadranskem	
morju	 in	ene	 redkih	 v	Sredozemskem	
morju	sploh	je	vnovičen	dokaz	o	čedalje	
večjem	 pomenu	 podvodne	 fotografije	
v	 službi	 naravoslovnih	 znanosti.	 Tako	
je	 jadranska	 ribja	 favna	 bogatejša	 za	
še	 eno	 vrsto	 in	 zdaj	 šteje	 zavidljivih	
442	ribjih	vrst.
Saj	veste,	apel	k	pošiljanju	fotografij	na	
uredništvo	še	vedno	velja	…
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Letos	se	je	tekmovanja	udeležilo	
29	fotografov	in	8	asistentov,	ki	
so	zastopali	tri	države	–	Slove-

nijo, Hrvaško in Italijo.	Letošnji	pokal	
in	lepe	nagrade	so	dodatno	spodbudili	
tekmovalce,	tako	da	se	je	poleg	starih	
znancev	tekmovanja	udeležil	tudi	mar-
sikateri	novinec.	
Po	prijavah	in	verifikaciji	 tekmovalcev	
se	je	s	slovensko	himno	začela	uradna	
otvoritev,	na	kateri	 je	bil	med	drugim	
tudi	 delegat	 Slovenske	 potapljaške	
zveze.	S	tem	je	bilo	tekmovanje	uradno	
odprto.	V	 tekmovalnem	delu	 letos	ni	
bilo	novosti	–	 fotografi	smo	 imeli	pet	
ur	 časa,	 da	 posnamemo	 fotografijo	
v	 skladu	 s	 tremi	 razpisanimi	 katego-
rijami:	Riba,	Makro	 in	Ambient.	Med	
refleksnimi	aparati,	ki	jih	je	bilo	15,	je	
bila	 v	 veliki	 večini	 zastopana	znamka	
Nikon,	kompaktnih	aparatov	pa	je	bilo	
14,	največ	znamke	Canon.

Voda	 je	 imela	prijetnih	20	°C,	ker	ni	
bilo	 vetra,	 je	 bila	 vidljivost	 za	 razliko	
od	prejšnjih	let	boljša.	Nekaterim	tek-
movalcem	je	uspelo	ujeti	tudi	trenutke,	
ko	je	sonce	posijalo	izza	oblakov.	Rib	
je	bilo	 več	kot	ponavadi,	polži	pa	so	
bili	nekoliko	bolj	 redki	kot	v	preteklih	
letih.	 Poleg	 iskanja	 »makro	 motiva«	
so	 fotografije	 ambienta	 zahtevale	
največ	domišljije.	Ker	so	v	piranskem	
akvatoriju	možnosti	za	 izbiro	ambien-
talnega	motiva	relativno	omejene,	se	
je	veliko	število	 tekmovalcev	odločilo	
za	preizkušen	motiv	punte	s	cerkvico	
v	tehniki	pol-pol.	
Po	končanem	tekmovalnem	delu	smo	
tekmovalci	 morali	 oddati	 spominske	
kartice	s	sto	fotografijami.	Organizator	
je	 fotografije	 presnel	 na	 računalnik,	
nam	pa	vrnil	kartice	za	izbor	za	žirijo.	
Tudi	 letos	 smo	 imeli	 fotografi	 dve	
uri	 časa,	 da	 smo	 v	 prostorih	 Mor-
ske	 biološke	 postaje	 na	 prenosnih	
računalnikih	 izbrali	 ustrezne	 fotogra-
fije.	Nekateri	tekmovalci	so	se	odločili	
izbirati	 fotografije	 drugje,	 tako	 da	 so	
nam	 seznam	 posredovali	 kar	 preko	
kratkega	 sporočila	 na	 organizatorjev	
telefon.
V	nedeljo	ob	osmi	uri	zjutraj	se	je	na	
Morski	biološki	postaji	zbrala	žirija	 in	
žiriranje	se	je	začelo.	Pri	svojem	delu	
so	 člani	 žirije	 uporabili	 profesionalni	
kalibriran	HD	DLA	projektor	JVC	DLA-
HD1.	Žirijo	so	sestavljali	Borut Furlan, 
Gianni Pecchiar in Milan Tomažin 
– Tyson.
Številčna	 mednarodna	 udeležba,	 z	
nekaterimi	 že	 uveljavljenimi	 imeni	 v	
podvodni	fotografiji,	je	poskrbela	za	na-
peto	tekmovanje.	Mednarodnega	dela	

tekmovanja	 se	 je	 poleg	 20	 domačih	
tekmovalcev	 udeležilo	 še	 6	 hrvaških	
in	3	italijanski	fotografi.	Fotografije	pri	
vrhu	 so	bile	precej	 enakovredne,	 na	
kar	kažejo	tudi	dodeljene	točke.	Kljub	
močni	konkurenci	smo	se	DRM-jevci	
na	 tokratnem	 tekmovanju	 odrezali	
odlično	 in	 zasedli	 marsikatero	 prvo	
mesto.	
Med	»kompakti«	je	v	kategoriji	Ambient	
slavil	Jaka Ferjan,	v	kategoriji	Makro	je	
slavil	Tadej Bojić,	v	kategoriji	Riba	pa	
Sergej Damiš,	ki	je	tokrat	v	skupnem	
seštevku	uspel	presenetiti	našo	DRM	
ekipo	»kompaktov«,	saj	je	le-ta	do	se-
daj	vedno	zasedla	prvo	mesto.	Marko 
Gasparič	je	pobral	dve	tretji	mesti,	v	
kategorijah	Ambient	in	Makro.	V	skup-
nem	seštevku	odprtega	prvenstva	med	
»kompakti«	 je	 Jaka Ferjan	 zasedel	
drugo	mesto,	Marko Gasparič	pa	je	
končal	na	nehvaležnem	četrtem.	Med	
DSLR-ji	 je	 najlepšo	 fotografijo	 ribe	
posnel	Oskar Marko Musić,	ki	mu	je	
na	drugem	mestu	sledil	klubski	kolega	
Marjan Kromar.	V	kategoriji	Ambient	

Državno prvenstvo in DRM Open
Vremenska	 napoved	 za	 vikend	 je	
bila	slaba,	a	vseeno	se	 je	v	soboto	
zjutraj	na	piranski	punti	zbralo	 lepo	
število	podvodnih	 fotografov.	Morje	
je	bilo	mirno,	brez	vetra,	tako	da	so	
živahno	vzdušje	pred	centrom	motili	
le	koprenasti	sivi	oblaki,	ki	soncu	niso	
nikakor	pustili,	da	bi	zasijalo.	Barve	
DRM-ja	 smo	 branili:	 Rok Kovačič, 
Oskar Marko Musić, Hinko Šolinc,	
Marjan Kromar	(vsi	z	DSLR-ji), Jaka 
Ferjan, Tadej Bojić, Ivo Gasparič, 
Marko Gasparič	(vsi	s	»kompakti«)	
ter	 Matej Kermavner	 in	 Matija 
Musić	kot	asistenta.

Rok	Kovačič					Foto:	DRM	Ljubljana
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je	najlepšo	fotografijo	naredil	Rok Kovačič,	ki	si	je	
s	to	fotografijo	prislužil	tudi	nagrado	Best	of	Show.	
Piko	na	i	je	dodal	še	z	zmago	v	skupnem	seštevku	
odprtega	prvenstva	in	tako	ubranil	naslov	državnega	
prvaka	iz	lanskega	leta.	S	tem	je	postal	kandidat	za	
letošnje	svetovno	prvenstvo	v	Turčiji.	Visoke	uvrstitve	
naših	fotografov	so	nam	prinesle	zmago	tudi	v	klubski	
razvrstitvi,	sledila	pa	sta	KPA	Adria	in	PD	Neptun.	
Po	končani	podelitvi	bogatih	nagrad	 in	 razglasitvi	
zmagovalcev	 je	 sledila	 zakuska,	 ki	 je	potekala	 v	
prijetnem	vzdušju	in	spodbudila	prijateljski	pogovor	
med	tekmovalci.	
Za	izpeljavo	tekmovanja	bi	se	želel	zahvaliti	celotni	
organizaciji	DRM	Ljubljana	in	seveda	sponzorjem,	
ki	so	nam	podarili	 lepe	nagrade	ter	poskrbeli	za	
visok	nivo	tekmovanja.	Glavni	sponzor	je	bil	Nikon	
Slovenije.	Z	nagradami	za	najboljše	so	tekmovanje	
podprli	 še	CPA,	Skupina	Noriksub,	Potapljaški	
center	Subaquatiq,	MM	Sub	iz	Ljubljane,	DiGold	in	
DVZ	Ponikve.	Posebna	zahvala	gre	podjetju	Okolje	
Piran,	 ki	 je	 v	 soboto	 in	nedeljo	 za	udeležence	
tekmovanja	 odobrilo	 brezplačno	 parkiranje	 na	
parkirišču	Fornače.	Zahvaljujem	se	tudi	vsem	iz	
Morske	biološke	postaje,	ki	 so	nam	omogočili	
uporabo	njihovih	prostorov	in	organizirali	nočitev	
za	tekmovalce.	Nenazadnje	se	moram	zahvaliti	
še	Vinogradništvu	in	kletarstvu	Danimir	Čok	za	
steklenice	prvovrstnega	 refoška	 ter	Slovenski	
potapljaški	zvezi	za	finančno	podporo.

REZULTATI:

DRŽAVNO PRVENSTVO
1. Rok Kovačič
2. Tomaž Volaj
3. Melita Bubek
4.	Oskar	Musić
5.	Grega	Verč

EKIPNO
1. DRM Ljubljana
2.	KPA	Adria
3.	PD	Neptun	

DRM OPEN
Skupna razvrstitev DSLR
1. Rok Kovačič
2. Tomaž Volaj

3. Fabio Iardino
4.	Andrea	Tosi
5.	Tjaž	Ocepek
	
Skupna razvrstitev Kompakt
1. Sergej Damiš
2. Jaka Ferjan
3. Sebastijan Dolenc
4.	Marko	Gasparič
5.	Dejan	Mavrič
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Sipadan	 pa	 je	 bil	 neznan	 le	
potapljačem,	 kajti	 ornitologi	
so	ga	že	leta	1933	proglasili	za	

zaščiteno	območje.	Na	njem	so	našli	

nekaj	endemičnih	vrst	ptičev,	ki	baje	
ne	živijo	nikjer	drugje,	poleg	tega	je	po-
membno	počivališče	za	ptiče	selivce.		
V	letu	1964	so	ga	še	dodatno	zaščitili	
kot	pomembno	odlagališče	in	valilnico	
želvjih	 jajc.	Deset	 let	po	Cousteauje-
vem	“odkritju”	pa	so	se	začeli	na	tem	
majhnem	peščenem	in	z	gosto	tropsko	
džunglo	pokritem	otočku,	ki	meri	vse-
ga	petsto	metrov	 v	dolžino	 in	dvesto	
v	 širino,	 pojavljati	 prvi	 potapljaški	
centri.	 Kmalu	 so	 jih	 lastniki	 iz	 Indo-
nezije,	 Malezije	 in	 Filipinov	 postavili	
kar	pet.	Vsi	so	si	namreč	ta	otoček	na	
morski	 tromeji	 lastili.	V	 letu	2003	pa	
je	malezijska	vlada	poslala	na	otoček	
pravo	malo	vojsko	policajev	in	ga	“na	
mehko”	 okupirala.	 Postavili	 so	 svoje	
zakone	 in	 od	 takrat	 dalje	 je	 otoček	
uradno	malezijski.	Vsem	potapljaškim	
centrom	so	dodelili	 dovoljenja	 za	do	
štirinajst	gostov,	vendar	so	jih	iznajdljivi	
lastniki	s	pomočjo	korupcije	gostili	tudi	
po	petdeset.
Okolje	na	in	okoli	otočka	je	postajalo	
zaradi	prevelikega	števila	ljudi	čedalje	
bolj	 obremenjeno.	 Turisti	 so	 najbolj	
motili	želve,	ki	so	ravno	na	Sipadanu	
pogosto	zahajale	na	kopno	ter	ptice.	
Tudi	 v	 vodi	 je	 sicer	 odlična	 vidljivost	

“Videl	sem	mnogo	 takih	krajev,	kot	
je	 Sipadan....	 pred	 45	 leti.	 Danes	
sem	vesel,	ker	sem	ponovno	odkril	
to	nedotaknjeno	umetnijo	narave.”,	
so	bile	besede	slavnega	francoske-
ga	 raziskovalca	 podvodnega	 sveta	
Jacquesa-Yvesa	Cousteauja	ko	je	v	
osemdesetih	letih	(konkretno	1983)	
odkril	Sipadan,	prej	docela	neznan	
potapljaškemu	 svetu.	 Otoček	 se	
nahaja	 na	 kontinentalnem	 robu,	
točno	 na	 meji,	 kjer	 dno	 plitvega	
obalnega	morja	Bornea	pada	skoraj	
navpično	v	dva	kilometra	globoko	v	
kotanjo	 Sulaveškega	 morja.	 Zaradi	
tega	otok	na	svojih	roparskih	pohodih	
pogosto	 obiskujejo	 jate	 velikih	 rib	
z	 odprtega	 morja,	 kjer	 v	 zatočiščih	
njegovih	 koralnih	 grebenov	 stikajo	
za	svojim	plenom.

zaradi	 fekalnih	 in	 kuhinjskih	 odplak	
postajala	čedalje	slabša	in	se	je	v	nekaj	
letih	prepolovila.	Prenekatera	korala	je	
občutila	plavuti	nerodnega	potapljača	
in	goste	ribje	jate	so	se	počasi	pričele	
redčiti.	Malezijska	vlada	je	zato	kmalu	
izdala	odlok,	da	se	morajo	do	konca	
leta	2005	vsi	potapljaški	centri	z	vsemi	
zgradbami	odstraniti	in	otok	postaviti	v	
prvotno	stanje.	Lastniki	centrov	so	se	
morali	 znajti	 kakor	 so	 vedeli	 in	 znali.	
Večina	jih	je	postavila	nove	centre	na	
bližnjih	otočkih,	predvsem	na	Mabulu,	
od	koder	smejo	še	vedno	voziti	svoje	
goste	 tudi	 na	 Sipadan,	 ki	 je	 končno	
postal	tudi	podvodni	park.	Na	otočku	
je	 ostal	 samo	 še	 en	 pomol	 in	 nekaj	
zgradb,	 v	 katerih	 prebiva	 policija	 in	
vojska.
Budilka	 je	zvonila	ob	4:30.	Seveda,	
saj	sem	vendar	na	“počitnicah”!	Če	bi	
bil	doma	in	bi	hodil	v	službo,	bi	lahko	
še	kar	nekaj	časa	spal....	Zunaj	je	bila	
še	trda	tema.	V	teh	krajih	vzhaja	sonce	
vsak	dan	v	letu	skoraj	točno	ob	šestih.	
Zrak	je	bil	gost,	vlažen	in	razmeroma	
hladen.	Tla	so	bila	tako	kot	vsako	jutro	
mokra.	Vzroka	nisem	vedel	-	lahko	da	
je	 ponoči	 deževalo,	 ali	 pa	 je	 bila	 to	
samo	posledica	vlažnega	zraka.
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n - želvji otok

Borut	Furlan					Foto:	Borut	Furlan
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Amir,	majhen	temnopolti	fant	iz	indo-
nezijskega	Sulawesija	je	dal	skiperju	
znak	za	 izplutje.	Z	nami	pa	 je	bil	 še	
nekdo	 -	 tehnični	 inštruktor	 David	
Shaw,	ki	sva	ga	z	Ireno	najela	za	najin	
drugi	potop,	vendar	o	tem	kasneje....	
Ko	smo	izpluli,	se	je	že	počasi	pričelo	
daniti.	Morje	je	bilo	mirno	kot	olje.	Do	
Sipadana,	ki	 je	 iz	naše	baze	na	Ma-
bulu	izgledal	kot	majhna	črna	silhueta	
na	obzorju,	smo	priglisirali	v	pol	ure.	
Ko	smo	si	na	cilju	oprtali	akvalunge,	je	
bilo	že	precej	svetlo	in	vsak	čas	smo	
lahko	pričakovali	sončni	vzhod.	Zdelo	
se	 mi,	 da	 je	 rdeča	 krogla	 pokukala	
izza	 obzorja	 ravno	 v	 istem	 trenutku,	
ko	sem	skočil	v	vodo.	Z	Amirjem	smo	
že	pred	potopom	dogovorili,	da	bova	
z	 Ireno	 ostala	 ves	 čas	 potopa	 na	
vrhu	koralnega	grebena,	kajti	tam	je	
običajno	največ	rib.	Stene	pod	njim	so	
precej	bolj	prazne	in	zato	nisva	videla	
nobenega	smisla	v	globini	zapravljati	
čas,	zrak	in	fotografske	priložnosti.
V	 vodi	 je	 bilo	 temačno.	 Pravzaprav	
zelo	temačno.	Svetlomer	v	iskalu	fo-
toaparata	je	pokazal	nemogoče	nizke	
vrednosti,	 kajti	 sončni	 žarki,	 ki	 so	
od	nizkega	sonca	potovali	praktično	
vzporedno	 z	 morsko	 površino,	 niso	

Zunaj	 je	kljub	zgodnji	uri	vse	vrvelo.	
Majhni	 temnopolti	 fantje	 so	 skoraj	
tekali,	 ko	 so	 pripravljali	 čolne,	 pre-
verjali	motorje,	prenašali	potapljaške	
jeklenke	 in	 ostalo	 našo	 opremo.	
Morda	so	nas	preklinjali,	kajti	če	ne	
bi	bilo	nas,	bi	 lahko	še	spali.	A	 tudi	
če	so	nas,	so	to	počenjali	s	prijaznim	
nasmeškom	na	obrazu,	kakor	da	so	
neskončno	srečni,	ker	lahko	strežejo	
našim	muham.	Morda	pa	so	bili,	kajti	
brez	nas	bi	bili	tudi	brez	službe.	Ostali	
potapljači	 -	 gosti,	 s	 podolgovatimi,	
mrkimi	 in	 bledimi	 evropskimi	 obra-
zi,	 so	 kazali	 svoje	 zobe	 samo	 med	
globokim	zehanjem.	Njim	se	 je	zelo	
očitno	 videlo,	 da	 bi	 se	 veliko	 raje	
pretegovali	v	toplih	posteljah,	kot	pa	
ob	tej	nemogoči	uri	vlekli	nase	vlažne	
potapljaško	obleke.
Spraševal	 sem	 se,	 ali	 vedo	 da	 sva	
glavna	 krivca	 za	 kratenje	 njihovega	
spanca	ravno	midva	z	Ireno,	ki	sva	si	
prejšnji	dan	(ponovno)	izborila	“early	
morning	dive”.	Jutranji	potopi	so	bili	
namreč	edina	možnost	za	tri	potope	
na	Sipadanu	v	enem	dnevu.
Oprema	je	bila	natovorjena,	zaspani	
potapljaški	 turisti	s(m)o	že	sedeli	na	
svojih	 mestih	 in	 potapljaški	 vodič	

mogli	 predreti	 vodne	 gladine.	 Oči	
so	se	hitro	privadile	na	mrak,	kar	pa	
seveda	ni	veljalo	tudi	za	film.	
Na	vrhu	koralnega	grebena,	ki	 je	bil	
posejan	predvsem	s	trdimi	koralami,	je	
bilo	tako	kot	vedno	veliko	rib,	vendar	
s	to	razliko,	da	so	bile	v	teh	zgodnjih	
urah	veliko	aktivnejše.	Jutro	in	večer	
sta	namreč	čas	prehranjevanja,	čas	
ko	se	roparice	podajo	v	lov	in	ko	male	
ribice	v	jatah	bežijo	za	svoja	življenja.	
Zanimivo	 je	 opazovati	 ta	 lov,	 ko	 so	
plavalne	hitrosti	enih	in	drugih,	velikih	
in	malih,	skoraj	izenačene,	ko	se	me-
trska	riba	kot	puščica	zapodi	v	jato,	ta	
pa	se	razcepi	 in	velikanka	se	skoraj	
vedno	 znajde	 v	 praznem	 prostoru.	
Zato	 velike	 ribe	 napadajo	 skupaj,	 iz	
različnih	strani	se	istočasno	zapodijo	
v	jato	in	takrat	imajo	več	možnosti,	da	
bo	kakšna	mala	ribica	končala	v	njiho-
vih	gobcih.	Videl	sem	že	veliko	takih	
napadov,	a	če	prav	pomislim	se	je	le	
redkokateri	končal	s	plenom	v	gobcu.	
Verjetno	 je	 narava	 dobro	 poskrbela	
za	ravnotežje	med	napadalci	in	napa-
denimi.	Če	bi	bili	napadalci	še	manj	
uspešni,	 bi	 verjetno	 propadli	 zaradi	
podhranjenosti,	če	bi	bili	uspešnejši	
bi	dolgoročno	propadli	obojni	-	najprej	
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bi	 izginile	 male	 ribe,	 nato	 pa	 zaradi	
pomanjkanja	hrane	še	velike.
Napadalci	 so	 bili	 večinoma	 razni	
srebrni	 šnjuri,	 ki	 so	 se	 preko	 dneva	
zadrževali	 v	 velikih	 jatah.	 Aktivni	 pa	
so	bili	 tudi	morski	psi,	ki	so	čez	dan	
vedno	poležavali	v	večjih	globinah	na	
peščenih	policah	sten.	Zanimivo	je	to,	
da	 so	 šnjuri	 vedno	 napadali	 majhne	
hitre	 ribice,	 za	 množico	 počasnih	
koralnih	rib	pa	se	sploh	niso	zmenili.	
Izgledalo	je	tako,	kot	da	bi	jim	bil	lahek	
plen	izpod	časti.
Posebnost	zgodnjih	jutranjih	potopov	
na	Sipadanu	pa	je	bila	predvsem	velika	
jata	orjaških	grbastih	papig.	Prav	Sipa-
dan	je	namreč	znan	po	velikih	količinah	
teh	sicer	precej	redkih	rib	temnozelene	
barve	 in	z	veliko	grbo	na	glavi,	ki	po	
velikosti,	barvi	in	obliki	še	najbolj	spo-
minjajo	na	znane	napoleone.	Izgleda,	
da	vse	grbaste	papige	tega	otoka	spijo	
na	 enem	 samem	 točno	 določenem	
mestu	na	severni	steni	otoka,	se	zjutraj	
skoraj	 istočasno	 zbudijo,	 oblikujejo	
gosto	jato	in	se	počasi	skoraj	v	gosjem	
redu	odpravijo	na	selitev	proti	južnemu	
delo	otoka,	kjer	je	plato	koralnega	gre-
bena	veliko	širši.	Tam	se	porazkropijo,	
tako	da	se	vsaka	posebej	 “pase”	po	

koralah,	zvečer	pa	se	spet	najdejo	v	
skupni	“spalnici”.
Sonce	se	v	tropskih	krajih	dviguje	sko-
raj	navpično	in	v	drugi	polovici	potopa	
je	postalo	že	precej	svetlo.	Ribe	so	se	
pričele	umirjati,	napadalni	šnjuri	so	se	
združili	v	gosto	in	počasi	premikajočo	
se	 jato,	 papige	 so	 se	 porazkropile,	
morski	psi	pa	so	se	umaknili	v	globino	
“na	prežvekovanje”.	Koralni	greben	je	
dobil	svojo	običajno	podobo,	kot	da	je	
vse	v	najlepšem	redu	in	da	vsi	njegovi	
prebivalci	 živijo	 v	 idiličnem	 sožitju.	
Pisane	koralne	ribice	pa	so	zaživele	in	
začele	 med	 koralami	 stikati	 za	 drob-
nimi	nevretenčarji.	Ker	 je	njihov	plen	
majcen,	 si	 ga	 morajo	 loviti	 praktično	
cel	dan	da	napolnijo	svoje	nenasitne	
želodčke.
Žival,	 ki	 se	 vsakemu	 obiskovalcu	
podvodnega	 sveta	 Sipadana	 najbolj	
vtisne	v	spomin,	pa	 je	morska	želva.	
Teh	je	tam	toliko,	kot	praktično	nikjer	
drugje.	Videti	po	dvajset,	trideset	želv	
na	 potop	 je	 čisto	 nekaj	 običajnega.	
Večinoma	počasi	križarijo	nad	grebe-
nom	ali	pa	se	prehranjujejo	z	mehkimi	
koralami.	 Marsikatera	 leži	 na	 dnu	 in	
spi.	Ko	se	 ji	 približaš,	počasi	dvigne	
glavo,	 te	 pogleda	 z	 zaspanimi	 očmi,	

se	 obrne	 in	 spomni	 da	 je	 morda	 že	
čas,	da	bi	se	napotila	do	gladine	po	
“požirek”	zraka.
Najini	kolegi	so	bili	že	vsi	na	potapljaški	
barki,	 zato	 sva	 tudi	midva	morala	po	
sedemdesetih	 minutah	 zapustiti	 ta	
koralni	 raj.	 Filma	 nama	 je	 sicer	 že	
zdavnaj	 zmanjkalo,	 a	 to	 ni	 bil	 noben	
razlog,	da	ne	bi	mogla	še	naprej	uživati	
v	podvodnih	 lepotah.	A	 tudi	 v	najinih	
želodcih	 je	 počasi	 pričelo	 kruliti	 in	
misel	na	zajtrk	je	bila	prijetna.	Pristali	
smo	ob	edinem	preostalem	pomolčku	
na	Sipadanu,	kjer	se	je	trlo	že	veliko	
drugih	potapljaških	bark.	Na	peščeni	
plaži	 je	v	senci	palmovih	dreves	lepo	
zadišalo	 po	 zapečenih	 rezancih,	
kakšne	 znajo	 zares	 dobro	 pripraviti	
samo	v	jugovzhodni	Aziji.

Na	vrsto	je	prišel	David.	42	letni	David	
je	zelo	živahen	in	predvsem	zgovoren	
človek.	Za	Azijca,	po	očetu	je	Kitajec,	
po	materi	Malezijec,	ima	kar	impresi-
ven	trebušček,	kar	je	posledica	njego-
ve	takoj	za	potapljanjem	druge	največje	
ljubezni	v	življenju	-	kuhinje.	Čeprav	je	
Malezija	uradno	muslimanska	država,	
se	 na	 njegovem	 jedilniku	 največkrat	
znajde	svinjina	in	pivo.	David	odlično	
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govori	 angleško	 in	 poleg	 materine	
malezijščine	(ki	je	mimogrede	isti	jezik	
kot	 indonezijščina)	 še	devet	kitajskih	
dialektov.	Kitajščino	zna	tudi	čitati,	le	
pisanje	mu	dela	težave.	Po	poklicu	je	
arhitekt,	štiri	leta	je	bil	marinec	v	male-
zijski	mornarici,	zadnjih	trinajst	leta	pa	
se	preživlja	kot	profesionalni	potapljač.	
Njegova	 specialnost	 v	 potapljaškem	
centru	na	Mabulu	so	globinski	in	jamski	
potopi.	Z	Ireno	sva	pri	njemu	rezervirala	
jamski	potop,	kajti	globinskimi	imava	že	
sama	veliko	izkušenj	iz	Jadrana.
Ko	 je	 David	 na	 hrbet	 skočil	 v	 vodo,	
opremljen	z	dvema	jeklenkama,	tremi	
svetilkami,	kolutom	z	vrvico,	rezervnimi	
regulatorji,	 ostalo	 dodatno	 opremo	
in	 seveda	 s	 svojim	 trebuščkom,	 je	
izgledal	kot	nekakšna	neokretna	žaba.	
Sledila	sva	mu	oba	z	Ireno	in	nato	še	
“stage-a”	 -	 dodatni	 jeklenki	 za	 naju	
dva,	ki	nama	jih	je	obesil	vsakemu	pod	
desno	 pazduho.	 Nazadnje	 sta	 prišli	
na	 vrsto	 še	 najini	 ohišji	 opremljeni	 s	
kupolami	 za	 širokokotne	 objektive	 in	
velikimi	bliskavicami.	Takole	navešeni	z	
vso	opremo	in	“okrašeni”	kot	novoletne	
jelke,	smo	bili	dokaj	neokretni.	Počasi	
smo	se	potopili	do	vhoda	v	jamo,	ki	je	
bil	približno	na	dvajsetih	metrih.	

Takoj	na	vhodu	smo	naleteli	na	opo-
zorilne	 table	 za	 smrtno	 nevarnost	
-	žal	ne	brez	razloga.	Tako	kot	skoraj	
vsaka	 jama	 ima	 tudi	 ta	na	vesti	dve	
življenji.	Čeprav	je	sipadanska	jama	
tehnično	gledano	izredno	preprosta	
-	ima	odlično	vidljivost,	vodo,	ki	ima	
30	oC,	nobenih	zahrbtnih	ožin	in	malo	
stranskih	slepih	rovov,	je	lahko	kljub	
vsemu	zahrbtna.	Nevarna	je	namreč,	
če	potapljač	med	nočnim	potopom	
zaide	v	njeno	notranjost	ne	da	bi	se	
tega	zavedal.	Vhod	v	jamo	je	zelo	ve-
lik,	prav	tako	prva	dvorana	in	ponoči	
potapljač	 lahko	 sploh	 ne	 opazi,	 da	
se	je	znašel	v	jami.	Ko	to	odkrije,	na	
primer	ko	zaide	v	slepi	rov,	je	lahko	
že	prepozno.	Zaradi	noči	pa	ne	more	
videti	izhoda	in	če	ima	smolo,	ga	tudi	
ne	najde.	Tako	sta	pred	devetimi	leti	
med	 nočnim	 potapljanjem	 zašla	 v	
jamo	dva	Japonca.	Ko	so	ju	naslednji	
dan	našli	mrtva	je	eden	imel	prazno	
jeklenko,	drugi	pa	še	sto	barov	-	umrl	
je	zaradi	srčnega	napada...	
David	 je	 takoj	 na	 vhodu	 privezal	
vrvico	za	uho	v	ta	namen	že	pripra-
vljenega	klina	 in	 jo	odvijal	 s	koluta.	
Vrvica,	Ariadna	nit,	naj	bi	nam	služila	
kot	vodilo	pri	vračanju	iz	jame,	vendar	

je	šlo	v	tem	primeru	bolj	za	protokol	
kot	za	potrebo.	David	namreč	šteje	
že	 skoraj	 sedemsto	 potopov	 v	 tej	
jami	in	jo	pozna	tako	dobro,	da	bi	se	
lahko	vrnil	iz	nje	brez	vrvice	in	z	za-
vezanimi	očmi!	Po	petnajstih	minutah	
počasnega	plavanja	po	veliki	dvorani	
smo	dospeli	do	ožine,	kjer	je	David	
fiksiral	vrvico	in	nama	dovolil,	da	sva	
si	lahko	snela	“stage-a”.	Ves	čas	nas	
je	spremljal	rdeči	snaper	(riba),	ki	ga	
je	 David	 poimenoval	 Tony.	 Kasneje	
nam	 je	 razložil,	 da	 nas	 spremlja	
zato,	ker	ima	od	nas	veliko	korist	-	s	
svetilkami	 mu	 nehote	 osvetljujemo	
majhne	 ribice	 in	 rakce,	 ki	 jih	 lovi.	
Tony	je	namreč	Blair...	David	pa	ima	
še	nekaj	ribjih	“prijateljev”:	barakudo	
Georga	 (verjetno	 je	 zdaj	 že	 jasno	
kakšen	 priimek	 ima	 barakuda...),	
kirnjo	 Sadama,	 najljubša	 pa	 mu	 je	
želva	Mary	(Queen	Mary).
Prosti	Ariadne	niti	in	nadležnih	“sta-
ge-ov”	 smo	 zaplavali	 skozi	 kratko	
ožino	in	se	kmalu	znašli	v	novi,	ravno	
tako	 veliki	 dvorani.	Dvorana	 ima	na	
dnu	 številne	 velike	 skale,	 ki	 tvorijo	
pravcati	 labirint	 hodnikov.	 Tu	 smo	
začeli	 srečevati	 želvje	 skelete,	 po	
katerih	je	ta	jama	svetovno	znana	in	
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je	 bila	 pravzaprav	 tudi	 namen	 najinega	 obiska.	 V	 prvi	
dvorani	ni	nobenega	skeleta,	ker	ima	zelo	velik	izhod	in	
ga	najde	vsaka	želva,	ki	zaide	vanjo.	V	kolikor	pa	želva	
zaide	skozi	ožino	 v	drugo	dvorano,	 je	praviloma	 izgu-
bljena.	To	se	zgodi	povprečno	enkrat	na	pet	mesecev.	
Vsega	skupaj	je	v	jami	65	skeletov.	Mnogo	so	jih	namreč	
že	pokradli	in	šele	v	zadnjem	času,	ko	je	Sipadan	postal	
podvodni	park,	potop	v	jami	pa	dovoljen	samo	z	licenci-
ranim	inštruktorjem,	kakršen	je	David,	je	kraja	oklepov	
precej	omejena.
V	jami	se	nahaja	tudi	skelet	delfina,	mečarice	in	fosilni	
polž	triton,	ki	pa	ga	David	zaradi	nevarnosti	kraje	skriva	
in	ga	pokaže	le	za	fotografiranje.	Na	enem	mestu,	kjer	
je	strop	precej	tanek	in	razpokan,	se	vsake	toliko	časa	s	
stropa	jame	vsuva	bel	koralni	pesek	s	plaže,	ki	se	nahaja	
točno	nad	jamo.	
Devetdeset	 minut,	 kolikor	 je	 trajal	 naš	 obisk	 jame,	 je	
neverjetno	hitro	minilo.	David,	ki	je	ves	čas	budno	sprem-
ljal	stanje	najinih	manometrov,	se	je	končno	odločil	da	
počasi	zapustimo	to	želvjo	grobnico.	Z	drugimi	 turisti,	
nama	 je	 kasneje	 povedal,	 običajno	 zaključi	 potop	 po	
šestdesetih	do	sedemdesetih	minutah.	Ker	sva	imela	z	
Ireno	v	 jeklenkah	še	več	kot	petdeset	barov,	nama	za	
nagrado	ni	bilo	potrebno	na	poti	nazaj	uporabljati	“sta-
ge-ov”,	ampak	nama	jih	je	odnesel	David.	“Okrašen”	s	
štirimi	jeklenkami	je	izgledal	skoraj	širši	kot	daljši.
Sipadan	je	torej	otok,	kjer	se	želve	rojevajo,	živijo	in	tudi	
umirajo.	Romantiki	so	rekli,	da	želve		namenoma	hodijo	
v	 jamo	umirat,	a	 logika	pove	malo	drugače.	V	 jami	so	
namreč	skeleti	različnih	velikosti,	torej	tudi	mladih	želv	
in	res	ne	vem,	zakaj	bi	se	le-te	naveličale	življenja	in	se	
prostovoljno	podale	v	grobnico!	Jama	je	le	zahrbtna	past	
za	želve	in	ne	nek	mistični	kraj	ki	bi	si	ga	želve	izbrale	
za	svojo	poslednjo	pot....
Ko	sem	kasneje	doma	po	internetu	iskal	podatke	o	Sipa-
danu	za	pisanje	te	reportaže,	sem	naletel	na	neprijetno	
novico.	Komaj	deset	dni	po	najinem	odhodu	z	Bornea,	
se	 je	otočku	približala	velika	 tovorna	 ladja,	natovorjena	
s	 peskom,	 cementom,	 armaturnim	 železjem	 in	 drugim	
gradbenim	materialom.	Ladja	se	je	zasidrala	v	neposredni	
bližini	koralnega	grebena.	Kaj	je	z	vsem	tem	materialom	
počela	ob	otočku,	ki	je	proglašen	za	narodni	park	in	kjer	
so	enkrat	že	podrli	vse	zgradbe,	ni	jasno,	očitno	pa	je,	da	
je	korupcija	v	tem	delu	sveta	močno	zakoreninjena.	V	noči	
na	16.	maj	2006	pa	je	močno	zapihalo,	sidro	je	popustilo	
in	veter	je	potisnil	ladjo	na	vrh	koralnega	grebena.	Ker	je	
ravno	takrat	nastopila	močna	plima,	so	jo	veter	in	valovi	
potisnili	dalje,	 tako	da	 je	za	seboj	pustila	sled	povsem	
uničenih	 in	v	prah	zdrobljenih	koral.	Nazadnje	 je	barka	
nasedla	na	peščeni	plaži	natančno	na	stropu	želvje	grobni-
ce.	Strop	je	na	tistem	mestu	debel	komaj	pet	metrov	zato	
obstaja	velika	bojazen,	da	se	bo	pod	težo	barke	zrušil	in	
s	tem	uničil	eno	svetovno	največjih	atrakcij	v	podvodnem	
svetu.	Tudi	če	bo	strop	jame	zdržal	odstranjevanje	železne	
pošasti,	bo	tam	še	dolgo	ostala	več	sto	kvadratnih	metrov	
velika	oaza	zdrobljenih	koral	-	in	to	na	otočku,	ki	je	tako	
“varovan”	da	potapljači	ne	smejo	uporabljati	niti	rokavic,	
da	se	ne	bi	dotikali	koral	in	jih	s	tem	poškodovali!
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Tokrat	 bi	 rad	 bralce	 seznanil	
z	 novostmi	 na	 področju	 poz-
navanja	 golih	 polžev.	 Ta	 izraz	

sicer	 strokovno	 ni	 pravilen,	 vendar	
se	 je	 med	 potapljači	 že	 zdavnaj	
udomačil,	za	 to	ga	bom	za	potrebe	
tega	 prispevka	 uporabljal.	 Le	 malo	
živalskih	skupin	privlači	podvodne	fo-
tografe	tako	kot	skupina	golih	polžev,	
pa	naj	si	bo	to	v	Sloveniji	ali	kjerkoli	
drugje	 po	 svetu.	 Gotovo	 so	 najbolj	
privlačni	zaradi	živopisanih	barvni	in	
vzorcev,	za	nekatere	podvodne	foto-
grafe	pa	 imajo	določeno	 vlogo	 tudi	
njihove	 biološke	 posebnosti.	 Goli	
polži	so	morski	mehkužci,	med	kate-
re	prištevamo	veliko	vrst	 iz	različnih	
skupin	 morskih	 polžev,	 ki	 so	 brez	
hišic,	imajo	ostanek	nekdanje	hišice	
ali	pa	 je	ta	zelo	nežna.	Prvi	 je	širšo	
skupino	 golih	 polžev	 v	 slovenskem	
morju	in	širšem	okolju	raziskoval	Tom 

Turk.	 Njegov	 prispevek	 o	 pestrosti	
golih	polžev	v	slovenskem	in	Jadran-
skem	morju	je	temeljil	na	podvodnih	
fotografijah,	ki	so	jih	opravili	številni	
slovenski	 podvodni	 fotografi.	 Med	
temi	 ne	 smem	 pozabiti	 na	 izjemen	
prispevek	Boruta Furlana,	ki	 je	fo-
tografiral	izjemno	redko	vrsto	golega	
polža	Cumanotis beaumonti,	Tom	
Turk	pa	je	o	pojavljanju	te	vrste	napi-
sal	znanstveni	prispevek.	Kasneje	je	
Turkov	seznam	za	slovensko	morje	s	
svojimi	sodelavci	dopolnil	pisec	tega	
prispevka,	opazen	delež	pa	sta	imela	
tudi	 diplomsko	 in	 magistrsko	 delo	
dveh	njegovih	nadebudnih	študentk.	
Kot	 zanimivost	 naj	 omenim	 še	 An-
dreja Jaklina,	slovenskega	biologa,	
ki	 deluje	 v	 rovinjskem	 inštitutu	 za	
raziskave	 morja,	 ki	 pa	 je	 prispevke	
o	 golih	 polžih	 objavljal	 s	 področja	
rovinjskega	 okoliša	 in	 Kvarnerja.	
Za	 zanimivost	 naj	 povem,	 da	 sta	 s	
kolegom	 opisala	 novo	 vrsto	 golega	
polža	 Elysia gordanae	 iz	 okolice	
Rovinja,	 ki	 sta	 jo	 poimenovala	 po	
Andrejevi	ženi.	
Kljub	vsemu	omenjenemu	pa	se	še	
vedno	dogaja,	da	najdemo	v	sloven-
skem	morju	nove,	doslej	redke,	slabo	
poznane	 ali	 povsem	 neznane	 vrste	
golih	polžev.	Tako	sta	bila	najdeni	dve	
vrsti,	 od	 katerih	 je	 ena	 zelo	 redka,	
o	drugi	pa	ni	nič	znanega.	Na	vrsto	

Podvodne neznanke 
na domačem pragu

Dicata	odhneri	smo	naleteli	dvakrat	in	
sicer	na	skoraj	identični	lokaliteti	blizu	
Strunjana	(Salinera)	v	dveh	različnih	
letih,	2009	 in	2010.	Obakrat	 je	bil	
goli	polž	najden	v	življenjski	združbi	
fotofilnih	alg	na	kamnitem	dnu	in	sicer	
na	meji,	kjer	se	kamnito	dno	prelevi	
najprej	v	peščeno	in	nato	v	muljasto	
dno.	 Spoznamo	 ga	 po	 značilni	 beli	
barvi	in	rumeno	obrobljenih	izrastkih.	
V	Sredozemskem	morju	je	bila	potrje-
na	v	vodah	okoli	Neaplja,	sicer	pa	jo	
poznajo	tudi	še	v	Atlantiku.	Na	Azorih	
je	 dokaj	 pogosta	 vrsta	 v	 priobalnem	
pasu.	
O	 drugi	 vrsti	 pa	 razen	 tega,	 da	 je	
vrsta	iz	družine	Dorididae,	ne	vemo	
ničesar.	 Fotografirana	 je	 bila	 25	
aprila	 2008	 pred	 Morsko	 biološko	
postajo	v	Piranu.	Na	takšne	oranžne	
gole	polže	 iz	 te	družine	so	sicer	že	
naleteli	tudi	drugje	v	Sredozemlju,	kot	
lahko	razberemo	iz	najboljšega	splet-
nega	vira	za	gole	polže	in	sorodstvo	
na	svetu	www.seaslugforum.net		(ki	
sicer	v	času	pisanja	 tega	prispevka	
preživlja	zelo	hude	čase),	a	za	zdaj	se	
nobeden	od	specialistov	očitno	še	ni	
lotil	raziskav	o	tej	in	podobnih	vrstah	
oranžnih	golih	polžev,	da	bi	poskušal	
razjasniti	veliko	zmešnjavo.	
Napisana	 je	 vnovična	potrditev	dej-
stva,	da	je	podvodna	fotografija	zelo	
uporabna	 metoda	 pri	 pridobivanju	
podatkov	 o	 redkih,	 manj	 znanih	
in	 prikritih	 vrstah.	 Če	 torej	 imate	
fotografije	 golih	 polžev,	 ki	 jih	 niste	
znali	 določiti,	 nam	 jih	 pošljite	 na	
uredništvo,	 mi	 pa	 bomo	 po	 svojih	
močeh	zavihali	rokave	…

Podvodna	fotografija	postaja	čedalje	
bolj	 pomembna	 dopolnilna	 metoda	
v	 morski	 naravoslovni	 znanosti,	 o	
čemer	 smo	 v	 prejšnjih	 prispevkih	
v	Potapljaču	 veliko	pisali.	A	kaj,	 ko	
je	 v	 našem	 majhnem	 morju,	 morju	
presenečenj	 v	 zadnjih	 letih	 toliko	
novega.

Lovrenc	Lipej					Foto:	Borut		Mavrič,	
Žiga	Dobrajc
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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

Sodelovalo 	 je 	 10	 ekip	 (6	
madžarskih,	2	hrvaški,	srbska	
in	 slovenska).	 Prva	 tekma	 je	

bila	 proti	 ženski	 madžarski	 ekipi	
Hungary	Girls	in	je	potekala	po	naših	

načrtih,	 strli	 smo	 odpor	
in	 s	 3:0	 premagali	 zelo	
dobro	 ekipo	 madžarskih	
deklet.	
Sledila	 je	 tekma	proti	sr-
bski	ekipi	Calypso,	s	ka-
tero	smo	izgubili	z	2:1,	in	
nato	še	poraz	proti	hrvaški	
ekipi	Osijek	1	z	1:0.	Tek-
mo	 proti	 Osijeku	 1	 bi	
glede	 na	 prikazano	 igro	
lahko	celo	zmagali,	saj	so	
hrvaški	kolegi	pak	večkrat	
namerno	poslali	v	avt,	za	
kar	bi	sodniki	po	pravilih	
morali	dosoditi	izključitev	
igralca	 za	 1	 minuto.	 S	
tem	 bi	 se	 nam	 ponudila	
možnost	 za	 izboljšanje	
rezultata.	Po	treh	tekmah	
smo	 spremenili	 celot-
no	 formacijo	 in	 taktiko	
ekipe.	 Odločitev	 se	 je	 v	
naslednjih	 treh	 tekmah	
pokazala	za	pravilno,	saj	
smo	prikazali	odlično	igro,	
zadeli	13	golov	 in	nobe-
nega	prejeli.	
Z	dobro	igro	v	napadu	in	trdno	obrambo	smo	s	5:0	premagali	hrvaško	ekipo	
Sisak.	Tudi	proti	mladi	madžarski	ekipi	Manyoki	smo	prikazali	odlično	igro	in	
timski	duh	ter	privedli	tekmo	do	konca	z	rezultatom	4:0.	Proti	drugi	ekipi	gosti-
teljev	je	ekipa	kar	poletela	in	zadala	še	en	udarec	ekipi	Piranha	2	z	rezultatom	
4:0.	Sledil	 je	remi	z	madžarsko	ekipo	Pest	2	z	2:2	in	poraz	proti	domačim	
favoritom	turnirja.
Pred	finalom,	v	katerem	smo	igrali	za	5.	do	10.	mesto,	smo	sklenili,	da	bomo	
igrali	na	vse	ali	nič.	Borbenost	se	je	obrestovala,	saj	smo	obe	naslednji	tekmi	
dobili	in	se	na	koncu	veselili	težko	prigaranega	5.	mesta.
Podelitev	odličij	in	večerja	sta	bili	v	“klubu”	Appolo,	kjer	se	je	kasneje	pozno	
v	noč	odvijala	precej	dobra	zabava.
Zahvaljujem	 se	 vsem	 igralcem	 ter	 jim	 čestitam	 za	 požrtvovalnost	 in	 borbe-
nost.

Želve po dober rezultat na Madžarsko
Že	desetega	mednarodnega	turni-
rja	 v	 podvodnem	 hokeju	 Piranha,	
ki	 je	23.	 oktobra	 potekal	 v	mestu	
Pecs	na	Madžarskem,	se	je	tokrat	
udeležila	 najmlajša	 ekipa	 iz	 Lju-
bljane,	 ekipa	 Želve.	 To	 je	 bil	 tudi	
prvi	 večji	 turnir	 v	 tujini,	 ki	 smo	 se	
ga	udeležili	kot	ekipa	Želve.	Glede	
na	 mladost	 in	 kratek	 igralski	 staž	
je	bilo	pričakovati	uvrstitev	v	drugo	
polovico	razvrstitvene	lestvice,	zato	
smo	igrali	neobremenjeno	in	nas	je	
vsaka	zmaga	le	dvigovala.

Damjan	Damjanovič					Foto:	D.	Damjanovič
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sije	Angleške	kraljeve	mornarice.	Prvi	
potapljaški	priročnik	Ameriške	mornari-
ce	(USN	Diving	Manual)	iz	leta	1916	je	
imel	zapisano	pravilo,	da	hitrost	dviga	
ne	sme	prekoračiti	hitrosti	približno	30	
cm/sek	(1	 ft/sec),	kar	 je	18	m/min.	
V	obdobju	med	leti	1916	in	1943	se	
je	to	pravilo	spremenilo.	V	priročniku	
U.S.	Navy	Diving	Manual	iz	leta	1943	
je	 tako	zapisano,	da	hitrost	dviga	ne	
sme	 prekoračiti	 hitrosti	 7,6	 m/min	
(25	 ft/min).	 Sedaj	 ne	 vemo,	 kdaj	 in	
zakaj	 je	prišlo	do	 te	spremembe.	Za	
težke	 potapljače	 je	 bila	 to	 praktična	
hitrost,	saj	se	niso	mogli	dvigovati	kaj	
dosti	hitreje.

»Nove« dekompresijske tabele za 
potapljanje z zrakom
Leta	1957,	ko	je	bila	v	potapljačih	še	
trdno	 zasidrana	 zavest	 o	 hitrosti	 7,6	
m/min	 kot	 največji	 dovoljeni	 hitrosti	
dvigovanja	 potapljača,	 so	 se	 sestali	
različni	ljudje,	ki	so	zastopali	težke	in	
lahke	potapljače,	in	razpravljali	o	pred-
laganem	novem	priročniku	USN	Diving	
Manual.	Glavni	razlog	za	izdajo	novega	
priročnika	so	bile	nove	dekompresijske	
tabele,	ki	se	jih	je	pripravljalo.

Potapljače	iz	West	Coast	Underwater	
Demolition	Team	je	zastopal	koman-
dant	dr.	Doug	Fane,	ki	je	vztrajal,	da	
se	 njegovi	 »ljudje	 žabe«	 ne	 morejo	
dvigovati	 tako	počasi,	 kot	 je	bila	do	
tedaj	 dovoljena	 hitrost	 7,6	 m/min.	
Želeli	 so	 hitrost	 dviga,	 ki	 bi	 bila	 30	
ali	 več	 metrov	 na	 minuto.	 Za	 težke	
potapljače	pa	je	zaradi	težke	obleke	
in	 težke	 potapljaške	 čelade	 bila	 ta	
hitrost	 dviga	 nesprejemljiva	 in	 tudi	
nepraktična.
Strokovnjaki,	 ki	 so	 pripravljali	 nove	
dekompresijske	 tabele,	 so	 vztrajali	
pri	tem,	da	je	hitrost	dviga	potapljača	
pomemben	dejavnik	pri	dekompresiji	
in	 bo	 zato	 za	 različne	 hitrosti	 dviga	
potrebno	narediti	cel	niz	izračunov	ter	
jih	tudi	testirati.
Zato	sta	se	obe	strani	strinjali	o	kom-
promisni	 hitrosti	 dviga,	 18	 m/min	
(60	 ft/min	 oz.	 1ft/sec).	 To	 je	 bila	
hitrost,	ki	se	 jo	 je	 lahko	doseglo	pri	
dvigovanju	 težkih	 potapljačev	 in	 ni	
bila	prepočasna	za	lahke	potapljače.	
To	je	bila	tudi	hitrost,	ki	je	bila	že	upo-
rabljena	pri	tabelah	v	priročniku	USD	
Diving	Manual	in	je	bila	iz	neznanega	
razloga	 spremenjena.	 Vsi	 izračuni	

Kako	 pa	 so	 določili	 tisto	 prvo	
hitrost	 dviga	 potapljača?	 Ali	
je	bilo	to	posledica	zapletenih	

izračunov	ali	poizkusov?	Poglejmo	si,	
kaj	 je	privedlo	do	te	prve	in	vseh	na-
daljnjih	hitrosti	dviga	potapljača.

Zgodovina
Začelo	se	je	s	profesorjem	J.	S.	Halda-
nom	in	njegovima	kolegom	Boycottom	
in	Damantom.	Angleška	kraljeva	mor-
narica	 jih	 je	 leta	 1900	 zaprosila,	 da	
najdejo	postopek	za	dvig	potapljačev	
iz	 globine	 s	 čim	 manjšim	 tveganjem	
za	nastanek	dekompresijske	bolezni.	
Pričeli	so	z	vrsto	eksperimentov,	ki	so	
bili	 leta	1908	objavljeni	v	dolgi	znan-
stveni	študiji.
Tvegane	 poizkuse	 niso	 opravljali	 na	
potapljačih,	ampak	so	v	ta	namen	upo-
rabili	koze,	ki	so	jih	dali	v	hiperbarično	
komoro.	Ugotovili	so,	da	lahko	tako	kot	
kozo	tudi	človeka	privedejo	z	večjega	
na	manjši	pritisk,	če	je	pri	tem	pritisk	
dušika	v	najbolj	nasičenem	tkivu	enak	
približno	polovici	njegove	 izračunane	
maksimalne	 vrednosti.	 Glavni	 cilj	 je	
namreč	bil,	da	potapljača	čim	hitreje	
pripeljejo	do	prvega	dekompresijske-
ga	postanka	oz.	na	površino	pri	plitvih	
potopih	 (takrat	 se	še	ni	 razmišljalo	o	
preventivni	 dekompresiji	 3	 min	 na	 3	
m).
Angleška	kraljeva	mornarica	je	začela	
pri	 potapljanju	 uporabljati	 Haldanov	
način	dekompresije,	kjer	hitrost	dviga	
potapljača	ni	smela	prekoračiti	hitrosti	
18	m/min.	S	tem	so	verjetno	skušali	
preprečiti	možnosti,	da	bi	se	potapljača	
prehitro	dvignilo	mimo	prvega	dekom-
presijskega	postanka.
Ameriška	 mornarica	 je	 brez	 večjih	
sprememb	prevzela	sistem	dekompre-

Zgodovina hitrosti dvigovanja potapljača
Potapljači	z	večletnimi	izkušnjami	se	
bodo	spomnili,	da	smo	včasih	upo-
rabljali	potapljaške	tablice,	na	katerih	
je	 pisalo,	 da	 je	 predpisana	 hitrost	
dviga	 potapljača	 na	 koncu	 potopa	
18	m/min.	Zaradi	novih	odkritij	glede	
desaturacije	tkiv	v	telesu	in	večanja	
varnostnega	faktorja	se	je	ta	hitrost	
z	leti	zmanjševala.

Igor	Urh					Foto:	Igor	Urh
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dekompresij	 so	bili	nato	narejeni	na	
to	dogovorjeno	hitrost.	
Nihče	od	prisotnih	na	 tem	sestanku	
si	ni	predstavljal,	kako	se	bo	ta	hitrost	
zdela	 počasna	 lahkim	 potapljačem,	
vendar	so	 verjetno	menili,	da	dvig	 z	
nekoliko	 večjo	 hitrostjo	 ne	 bo	 imel	
nobenih	 posledic,	 kakor	 tudi	 ne	 pri	
težkih	potapljačih	dvig	z	manjšo	hitro-
stjo	od	18	m/min.
Ko	so	bile	nove	dekompresijske	tabe-
le	 izdelane,	 so	 variacije	 predpisane	
hitrosti	18	m/min	zahtevale	določene	
kompenzacije.	Osnovna	ideja	je	bila,	
da	se	v	 telesu	potapljača,	ki	se	dalj	
časa	zadržuje	blizu	dna,	 raztopi	več	
dušika,	 ki	 zato	 zahteva	 daljši	 čas	
dekompresije,	 in	 bi	 dvig	 s	 hitrostjo,	
večjo	 od	 18	 m/min,	 preprečil	 pra-
vilno	 izločanje	 dušika.	 Naredili	 so	

Razpis	za	izbor 
NAJ ŠPORTNIK SPZ 2010

Po	 sklepu	 predsedstva	 SPZ	 objavljamo	 razpis	 za	 izbor		
najboljše	 športnice,	 najboljšega	 športnika	 in	 najboljše	
športne	ekipe	SPZ	za	 leto	2010.	Vsi	člani	SPZ	 (komisije,	
društva	 in	 posamezniki)	 ste	 vabljeni	 k	 oddaji	 predloga	 za	
najboljšo	 športnico,	 najboljšega	 športnika	 in/ali	 najboljšo	
športno	ekipo	v	letu	2010.	
Predlog	mora	vsebovati:
•		ime	in	priimek	predlagane	osebe	ali	imena	članov	ekipe,
•		športno	disciplino	(samo	športi	pod	okriljem	SPZ),
•		kratka	obrazložitev:	naštejte	športne	rezultate	predlaganih	

v	 letu	2010,	 z	navedbo	uvrstitve,	 vrste	 tekmovanja,	
krajem	tekmovanja,številom	udeležencev;

•		ime	predlagatelja

Rok	za	oddajo	predlogov	je	1. februar 2011,	na	naslov	
sport@spz.si	ali	po	pošti	na	sedež	SPZ	(Celovška	cesta	
25,	1000	Ljubljana)	s	pripisom	»SPZ športnik leta«.	Vsak	
lahko	predlaga	po	eno	športnico,	športnika	 in	športno	
ekipo.	Predlagani	morajo	biti	člani	SPZ	z	veljavno	športno	
licenco.
Izbor	bo	opravila	 strokovna	komisija	Komiteja	 za	Šport	
in	Predsedstva	SPZ.	Podelitev	priznanj	bo	na	redni	letni	
skupščini	SPZ.

Predsedstvo	SPZ

Vabimo	vas,	da	tudi	ob	koncu	letošnjega	leta	vaše	poslovne	
partnerje	in	kolege	obdarite	z	tradicionalnim	POTAPLJAŠKIM 
KOLEDARJEM,	ki	se	bo	letos	odlikoval	po	vrhunskih	podvodnih	
fotografijah	naših	podvodnih	fotografov	mladega	rodu.	Koledar	
je	oblikovan	tako,	da	ima	zelo	uporaben	koledarski	del,	zato	ga	
mnogi	prejemniki	z	veseljem	izobesijo	na	vidna	mesta.	
Vsi	člani	SPZ	s	polno	članarino	koledarje	prejmete	brezplačno,	
niso	 pa	 vključeni	 v	 tki.	 B	 znižano	 članarino	 za	 potapljače	
začetnike.	Vse	člane	z znižano B članarino,	kakor	tudi	društva	
vabimo,	 da	 dodatne	 izvode	 koledarjev	 do 26. novembra	
naročite	na	naslov	spz@spz.si.	
Cena	koledarja	 je	5€,	pri	naročilu	vsaj 50 koledarjev	 vam	
odobrimo	10% količinskega popusta.

.

Zveza povezuje-pridružite se nam
KOLEDAR SPZ

odgovarjajoče	 prilagoditve	 prvotnih	
tabel,	kar	je	razvidno	tudi	iz	spodnje-
ga	 poglavja,	 vzetega	 iz	 priročnika	
U.S.	Navy	Diving	Manual	(leto	izdaje	
1970):

Variacije hitrosti dviga
Hitrost	 dviga	 je	 pri	 vseh	 potopih	 18	
m/min.
V	primeru,	da	se	te	hitrosti	ne	morete	
držati:
a.	če	je	prekoračitev	hitrosti	na	globi-
ni,	večji	od	15	m:	podaljšajte	čas	poto-
pa	na	dnu	(saturacijski	čas	potopa)	za	
razliko	med	časom,	ki	ste	ga	porabili	
za	dvig,	in	časom,	ki	bi	ga	porabili	za	
dvig	pri	hitrosti	18	m/min.
b.	če	 je	prekoračitev	hitrosti	na	glo-
bini,	manjši	od	15	m:	podaljšajte	prvi	
dekompresijski	 postanek	 za	 razliko	

med	časom,	ki	ste	ga	porabili	za	dvig,	
in	časom,	ki	bi	ga	porabili	pri	dvigu	s	
hitrostjo	18	m/min.
Sedaj	 že	 mnogo	 let	 velja	 pravilo,	
da	 se	 ne	 dvigujemo	 hitreje	 od	 10	
m/min.	 Hitrost	 pa	 se	 zadnjih	 nekaj	
metrov	še	zmanjša.	Pravilni	postopek	
dekompresije	 nam	 danes	 narekuje	
potapljaški	 računalnik	 z	 vgrajenim	
algoritmom.	 Njegova	 osnova	 so	
moderne	 dekompresijske	 tabele	 z	
upoštevanjem	 veliko	 večjega	 števila	
tkiv,	v	katerih	se	 raztaplja	dušik,	kot	
pa	je	bilo	to	pri	prvih	tabelah.	Hitrost	
dviga	se	iz	praktičnih	razlogov	ne	bo	
zmanjševala,	 pač	 pa	 se	 bo	 čedalje	
bolj	upoštevalo	pogoje,	pri	katerih	se	
tvori	 večje	 število	 mikromehurčkov,	
to	 pa	 se	 bo	 skušalo	 preprečiti	 z	
različnimi	algoritmi.
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Te	komore,	ki	se	nahajajo	na	pomožnih	
plovilih,	so	velike	kot	manjša	soba,	v	njih	
pa	živi	šest	ljudi	naenkrat.	Izpostavljeni	

so	 pritisku,	 saj	 so	 nato	 zmožni	 opraviti	 več	
potopov	na	večje	globine	in	za	dalj	časa.
Komore	 so	 po	 Mooreovih	 besedah	 dolge	
približno	4,5	metra	in	široke	2	metra,	imajo	po-
grade,	stranišče,	kopalnico	in	skupno	omizje;	
vse	skupaj	v	enem	malem	prostoru.	Obroke,	ki	
jih	pripravljajo	na	ladji,	prejmejo	skozi	poseben	
prostor.	Medtem	ko	so	v	komori,	so	odrezani	
od	 sveta,	 brez	 telefonov,	 imajo	 samo	 linico,	
skozi	katero	lahko	vidijo	ven.	Glavna	zabava	je	
televizija	in	Moore,	ki	je	star	50	let,	meni,	da	
moraš	biti	iz	pravega	testa,	da	lahko	živiš	v	teh	
pogojih.	»To	ni	za	vsakega,«	pravi.	»Nekateri	se	
s	tem	lahko	spoprimejo,	spet	drugi	ne.	Odvisno	
je	od	tvojega	psihološkega	stanja.	Potrebuješ	
dober	 smisel	 za	 humor	 in	 dobro	 je,	 če	 si	
družabna	oseba,	ki	se	dobro	razume	s	člani	
ekipe.	Na	voljo	imamo	namreč	manj	prostora,	
kot	znaša	po	določilih	Amnesty	 International	
minimalni	prostor	za	zapornike.	Le-ta	določajo	
2,5	kubična	metra	za	eno	osebo,	kar	je	več,	
kot	imamo	prostora	v	komori.	Pred	kratkim	je	
z	nami	delal	fant	iz	Kanade	in	ko	so	ga	zaklenili	
noter	(v	saturacijsko	komoro),	tega	ni	prenesel	
in	je	hotel	ven,«	nadaljuje	Moore.
Potapljanje	 v	Severnem	morju	 je	bolj	 varno,	
kot	 je	bilo	 v	času	 »Klodyke«,	 kot	pravi	 temu	
obdobju	Moore,	naftne	industrije	v	šestdesetih	
in	 sedemdesetih.	 Mooreovo	 delo	 vključuje	
zahtevno	 podvodno	 varjenje	 in	 preverjanje,	
pa	vendar	je	plačan	slabše	kot	tisti,	ki	delajo	
na	 suhem.	 Zato	 je	 900	 potapljačev	 prišlo	
navzkriž	z	delodajalci,	kar	je	bil	največji	spor	v	
zgodovini	naftne	industrije.	Večina	potapljačev	
ni	zaposlenih	v	podjetjih,	ampak	so	samostojni	

delavci.	Izkušen	potapljač	lahko	zasluži	60	tisoč	britanskih	funtov	na	leto,	
vendar	si	mora	sam	plačati	usposabljanja	 in	varnostne	certifikate,	kar	
lahko	stane	tudi	30	tisoč	funtov.
	»Nevarno	je	predvsem	dejstvo,	da	delamo	v	ekstremnih	pogojih,	včasih	
se	 potopimo	 tudi	 na	 180	metrov.	 Če	 gre	 karkoli	 narobe,	 lahko	 samo	
snameš	masko	in	vdihneš	vodo.	Povezani	smo	s	popkovino.	To	popkovino	
lahko	poškoduje	kak	kos	opreme	ali	pa	poči.	Odvisni	smo	od	mehaničnih	
naprav,	ki	nas	ohranjajo	pri	življenju.	Velikokrat	se	kdo	poškoduje	zaradi	
nepravilnosti	pri	varnostnih	postopkih,«	pravi	Moore	in	pri	tem	dodaja,	
da	je	imel	on	sam	srečo,	da	ni	bil	udeležen	v	kakšni	resni	nesreči,	razen	
takrat,	ko	se	je	pokvaril	dovod	tople	vode	v	njegovo	obleko	in	je	moral	
poklicati	na	pomoč.	To	bi	se	lahko	končalo	tragično,	saj	je	temperatura	
vode	v	Severnem	morju	blizu	ničle.
Upokojeni	potapljač	Severnega	morja	Jim	Limbrick	je	pri	svojih	sedemde-
setih	 letih	napisal	knjigo	North	Sea	Divers:	A	requiem,	kjer	 je	popisal	
življenja	58	potapljačev,	ki	so	umrli	med	letoma	1980	in	2000.
Limbrick	 je	bil	potapljač	26	 let,	 sprva	pri	britanski	mornarici,	nato	na	
Bližnjem	vzhodu,	 zatem	pa	štiri	 leta,	 v	poznih	šestdesetih	 in	 zgodnjih	
sedemdesetih	 letih,	 v	 Severnem	 morju.	 »Denar	 je	 bil	 tisto,	 kar	 te	 je	
prepričalo,	da	si	vzel	to	službo.	Industrija	se	je	razvijala,	zame	pa	je	bilo	

Med potopom 
na 180 metrov 
ni težko umreti

Derek	Moore	se	že	20	let	potaplja	v	izjem-
no	slabih	pogojih	v	Severnem	morju.	Kljub	
temu	 pa	 niso	 slabo	 vreme,	 izredno	 nizke	
temperature	 ali	 osemurni	 potop	 med	 po-
pravljanjem	in	vzdrževanjem	naftne	ploščadi	
tisto	 najhujše	 –	 najhujša	 je	 izkušnja	 med	
bivanjem	v	neslavni	saturacijski	komori	po	
cel	mesec	naenkrat.

Maja	Hren					Foto:	Maja	Hren
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potapljanje	 prava	 avantura,«	 pove	 Limbrick.	 Meni,	 da	 si	
potapljači	na	naftnih	ploščadih	zaslužijo	dobro	plačilo,	pa	
vendar	imajo	manj	razlogov	za	pritoževanje	kot	nekoč,	saj	so	
pogoji	po	njegovem	mnenju	dobri,	boljši	kot	takrat,	ko	se	je	
potapljal	on.	»Takrat	smo	imeli	vodje,	ki	so	usmerjali	vrtanje	
na	ploščadih	in	silili	potapljače	v	vodo	tudi	v	sovražnih	razme-
rah.	Mnogi	so	umrli.	Takrat	so	podjetja	obšla	mnoga	pravila	
o	varnosti	in	opremi,	zato	sem	se	tudi	nehal	potapljati	v	Se-

vernem	morju.	Enkrat	so	me	poslali	na	globino	45	metrov	
s	fotoaparatom,	da	bi	posnel	nek	del.	Imel	sem	navadno	
scuba opremo,	ki	je	danes	tam	ne	uporabljajo	več,	bil	sem	
brez	vrvi,	s	katero	bi	bil	pripet	na	površje.	Ven	sem	prišel	
brez	 kakršnegakoli	 dekompresijskega	 postanka.	 Niso	
mi	dali	te	možnosti.«	Limbrick	se	še	kako	dobro	zaveda,	
kaj	se	lahko	zgodi	v	takem	primeru,	saj	je	nekoč	utrpel	
dekompresijsko	bolezen	v	angleškem	kanalu.	Dekompre-
sijsko	bolezen	sproži	prehitro	dviganje	iz	globine,	ko	se	
potapljač	premakne	z	večjega	pritiska	na	manjši	pritisk.	
Mehurčki	plinov	v	krvnem	obtoku	se	začnejo	obnašati	kot	
takrat,	ko	odpremo	pretreseno	steklenico	npr.	coca-cole.	
Limbrick	je	utrpel	začasno	paralizo,	nesreča	pa	bi	lahko	
bila	usodna.
Kljub	temu	da	so	danes	pogoji	dela	boljši	kot	v	šestdesetih	
in	 sedemdesetih	 letih,	 je	 spoprijemanje	 z	 osamitvijo	 v	
saturacijski	komori	ostalo	enako	in	ga	lahko	primerjamo	
z	 razdorom,	 ki	 ga	 takšna	 služba	 povzroča	 v	 družinah.	
Moore,	ki	je	poročen	in	ima	tri	otroke,	pojasni:	»Včasih	te	
pokličejo	zjutraj	in	te	vprašajo,	če	si	naslednji	dan	lahko	
na	ploščadi.	Lahko	se	zgodi,	da	načrtuješ	kaj	lepega	s	
svojo	družino	in	nato	moraš	vse	odpovedati.	Pogrešam	
družino,	ko	me	ni.«
Na	delo	ne	smejo	nositi	osebnih	ali	družinskih	problemov.	
»V	saturacijskih	komorah	se	o	tem	ne	pogovarjamo,	ker	
je	pretežko.	Raje	si	povemo	umazane	šale,«	pove	Moore,	
ki	je	zdaj	v	letih,	ko	se	večina	potapljačev	upokoji.	Kljub	
temu	da	je	najstarejši	potapljač	v	Severnem	morju	star	61	
let,	Moore	pravi,	da	je	fizično	in	psihično	izčrpan,	zato	bo	
kmalu	zaključil	svojo	kariero.
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Povprečna poraba zraka
Pri	izračunu	dolžine	potopa	(avtonom-
ija	jeklenke)	običajno	privzamemo,	da	
potapljač	 pri	 umirjenem	 plavanju	 na	
vodni	površini	porabi	 v	povprečju	20 
litrov zraka na minuto.	To	je	seveda	
le	povprečna	ocena,	 ki	 pa	 v	mnogih	
primerih	dobro	velja.	V	resnici	se	dejan-
ska	poraba	zraka	razlikuje	od	potapljača	
do	potapljača.	Na	porabo	v	veliki	meri	

velikost 
jeklenke

ekvivalentna
prostornina

pri 200 barih

ekvivalentna
prostornina

pri 150 barih

čas dihanja  
na površini

čas dihanja
na 10 m

čas dihanja
na 20 m

10	l 2.000 1.500 75	min 37	min 25	min

12	l 2.400 1.800 90	min 45	min 30	min

15	l 3.000 2.250 112	min 56	min 37	min

18	l 3.600 2.700 135	min 67	min 45	min

Fizika potapljanja – 
avtonomija potopa

vplivajo	tudi	okoliščine	potopa,	kot	so	
fizični	 napor	 (npr.	plavanje	proti	 toku	
ali	 kakšna	 podvodna	 opravila),	 tem-
peratura	in	podobno.	V	teh	primerih	se	
poraba	 lahko	 tudi	podvoji	ali	celo	po-
troji.	Prav	tako	je	pri	začetnikih	poraba	
zraka	običajno	večja	kot	pri	 izkušenih	
potapljačih,	 ki	dihajo	bolj	 umirjeno	 in	
enakomerno.	Izkušeni	potapljači	manj	
zraka	pretočijo	tudi	skozi	kompenzator	
plovnosti.
Pri	 izračunu	 moramo	 upoštevati,	 da	
potapljač	pod	vodo	diha zrak pri tlaku, 
ki je enak tlaku okolice.	Tlak	v	vodi	
narašča	z	globino	in	se	vsakih 10 m 
poveča za 1 bar.	Temu	je	treba	dodati	
še	normalni	zračni	tlak,	ki	je	na	morju	
približno	1	bar.	Tako	je	npr.	na	globini	
20	m	tlak	3	bare	(1	bar	zračnega	tlaka	
+	2	bara	vodnega	tlaka).

Ekvivalentna prostornina
Računanje	 ekvivalentne	 prostornine	
je	pripomoček,	s	katerim	si	olajšamo	
izračun.	 Prostornino	 zraka,	 ki	 ga	
potapljač	pod	vodo	diha,	preračunamo	
na	prostornino,	ki	bi	jo	ta	zrak	imel	na	
površini	pri	normalnem	zračnem	tlaku	1	
bar.	Enako	naredimo	tudi	s	prostornino	
zraka	v	jeklenki.
Če	potapljač	npr.	na	globini	20	m	vdihne	
4	litre	zraka,	bi	ta	zrak	na	površini	imel	

prostornino	12	litrov	(4	litre	pomnožimo	
s	3,	ker	je	tlak	na	globini	20	m	trikrat	
večji	kot	na	površini).	Ekvivalentna	pros-
tornina	4	litrov	zraka	na	globini	20	m	je	
torej	12	litrov.	Podobno	je	ekvivalentna	
prostornina	 zraka	 v	15-litrski	 jeklenki,	
napolnjeni	do	 tlaka	200	barov,	enaka	
3000	litrov	(15	l	pomnožimo	z	200).	
Pri	načrtovanju	rekreativnega	potopa	vel-
ja	pravilo,	da	je	četrtina	razpoložljivega	
zraka	namenjena	za	rezervo.	V	spodnji	
tabeli	podajamo:	ekvivalentne	prostor-
nine	zraka	v	jeklenkah	tipičnih	dimenzij,	
napolnjenih	do	tlaka	200	barov,	s	koliko	
zraka	razpolagamo	pri	načrtovanju	po-
topa	(od	200	barov	odštejemo	50	barov	
rezerve)	 in	koliko	časa	v	povprečju	bi	
s	tem	zrakom	lahko	dihali	na	površini,	
na	globini	10	m	in	na	globini	20	m	(pri	
povprečni	porabi	20	l/min).

Varnostna dekompresija
Po	vsakem	potopu	je	predpisan	varnos-
tni	postanek	3	minute	na	globini	od	3	do	
5	metrov,	kar	imenujemo	varnostna de-
kompresija.	Izračunajmo,	koliko	zraka	
pri	 tem	potapljač	porabi.	 Izračunajmo	
ekvivalentno	prostornino	porabljenega	
zraka	za	3-minutni	postanek	na	globini	5	
m:	20	l/min	*	3	min	*	1,5	=	90	l.	Ekviva-
lentna	prostornina	zraka,	ki	ga	potapljač	
porabi	med	varnostno	dekompresijo,	je	
približno	90	litrov.	V	12-litrski	jeklenki	bi	
se	zaradi	tega	tlak	zmanjšal	za	7,5	bara	
(90	/	12	=	7,5).	Nič	pa	ni	narobe,	če	
med	varnostno	dekompresijo	podihamo	
nekoliko	več	zraka	in	s	tem	učinkoviteje	
izločimo	čimveč	dušika.	Gornji	rezultat	

Tabela	1:	Ekvivalentne	prostornine	in	možni	časi	dihanja	na	različnih	glob-
inah	za	jeklenke	tipičnih	velikosti	10,	12,	15	in	18	litrov,	ki	se	pri	potapljanju	
najpogosteje	uporabljajo.	V	prvem	stolpcu	je	velikost	jeklenke,	v	drugem	je	
ekvivalentni	volumen	vsega	zraka,	v	tretjem	ekvivalentni	volumen	zraka,	ki	
ga	imamo	na	razpolago	(odštetih	je	50	barov	rezerve),	in	v	zadnjih	kolonah	
še	povprečen	čas	dihanja	na	globinah	10	m	in	20	m.	
Iz	gornje	tabele	vidimo,	da	se	razpoložljivi	čas	z	naraščajočo	globino	drastično	
krajša.	

Bodoče	potapljače	ali	zgolj	slučajne	
sogovornike	pogosto	zanima,	koliko	
časa	 lahko	 potapljač	 ostane	 pod	
vodo.	 To	 je	 eno	 najpomembnejših	
vprašanj	 za	 zagotavl janje	 var-
nega	 potapljanja.	 Odgovor	 nanj	 ni	
enoličen	 in	 je	 odvisen	 od	 mnogih	
dejavnikov.	Najpomembnejši	so	ve-
likost jeklenke,	 globina potopa	
in	 potapljačeva	 poraba zraka.	
Izračun	avtonomije	jeklenke,	kot	se	
v	 potapljaškem	 jeziku	 temu	 reče,	
je	 ena	 osnovnih	 nalog	 na	 vsakem	
potapljaškem	 tečaju,	 ne	 glede	 na	
kategorijo	 ali	 potapljaško	 šolo.	
Vseeno	pa	si	oglejmo	nekaj	osnovnih	
izračunov	in	zakonitosti.

dr.	Mitja	Slavinec					Foto:dr.	Mitja	Slavinec	
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zato	 lahko	 posplošimo	 v	 eno	 od	 zlatih	 pravil	
potapljanja:	
Varnostni postanek naj traja vsaj toliko časa, 
da tlak v jeklenki pade za 10 barov.

Avtonomija jeklenke
Kot	primer	si	oglejmo,	koliko	časa	se	potapljač	
z	12-litrsko	 jeklenko	 lahko	potaplja	na	globini	
20	m.
Največja	dovoljena	hitrost	dvigovanja	je	10	m	na	
minuto.	 Pri	 izračunu	 ekvivalentne	 prostornine	
uporabimo	tlak na polovični globini	 (20	m	/	
2	=	10	m),	2 bara,	kar	 je	 v	bistvu	povprečen	
tlak	(na	globini	20	m	je	tlak	3	bare,	na	površini	
je	tlak	1	bar,	povprečje	je	2	bara).	Iz	globine	20	
m	se	bo	potapljač	dvigoval	2	minuti,	pri	čemer	
bo	porabil	80	litrov	zraka	(20	l/min	*	2	min	*	2	
=	80	 l).	Enako	količino	zraka	porabi	za	spust,	

k	čemur	dodajmo	še	120	 litrov	 za	 varnostno	dekompresijo,	 kar	
skupaj	znese	280	 litrov.	To	odštejemo	od	1800	 litrov,	kolikor	 jih	
ima	potapljač	skupaj	na	razpolago	na	začetku	potopa	(Tabela	1)	in	

za	sam	potop	ostane	1520	l.	Efektivna	poraba	
na	globini	20	m	je	60	litrov	na	minuto	(20	l/min	
*	3),	kar	zadostuje	za	dobrih	25	minut	(1520	l	/	
60	l/min	=	25,3	min).
Z	12-litrsko	jeklenko	se	torej	potapljač	na	20	m	
lahko	zadrži	25	minut	(iz	tabel	razberemo,	da	je	
to	še	nedekompresijski	potop,	znotraj	varnostne	
krivulje).	Skupna	dolžina	tega	potopa	je	seveda	
daljša,	saj	moramo	prišteti	še	varnostni	postanek	
3	minute	in	dvakrat	2	minuti	za	spust	in	dvig,	tj.	
32	minut.	
Na	podoben	način	lahko	izračunamo	avtonomijo	
jeklenk	za	poljudne	potope.	V	vsakem	primeru	
pa	se	izkaže,	da	se	čas	pod	vodo	z	naraščajočo	
globino	zelo	hitro	krajša.	K	temu	pripomoreta	vsaj	
dva	razloga:	z	globino	se	povečuje	efektivna	po-
raba	zraka	in	daljšajo	se	dekompresijski	postanki.	
Zato	 naj	 se	 odgovor	 na	 eno	 najpogostejših	
vprašanj:	 »Koliko si se najgloblje potopil?«	
glasi:	»Pod vodo sem bil skupaj najdlje več 
kot eno uro.«

IZRAČUN PORABE ZRAKA
S	tabelo	si	lahko	pomagamo	pri	izračunu	porabe	zraka	(kar	je	označeno	z	zeleno	so	podatki	o	potopu,	ki	jih	vpisujemo).	Iz	
globine	v	metrih	(prva	vrstica	prvi	stolpec)	izračunamo	povprečen	tlak	(tlak	na	polovični	globini)	in	čas	potopa	(globina	deljena	z	
10).	Ti	številki	prepišemo	v	četrto	kolono	in	v	peto	vpišemo	rezultat.	V	drugi	vrstici	prepišemo	rezultat	iz	prve	vrstice	(poraba	pri	
dvigu	je	enaka	porabi	pri	spustu).	V	tretji	vrstici	vpišemo	tlak	in	čas	potopa,	ju	prepišemo	v	četrto	kolono	in	rezultat	v	peto	kolono.	
V	četrti	vrstici	je	že	vpisana	poraba	na	varnostni	dekompresiji.	V	peti	in	šesti	vrstici	po	enakem	postopku	izračunamo	porabo	
na	morebitnih	predpisanih	dekompresijskih	postankih	in	seštevek	vseh	vrednosti	v	peti	koloni	nam	da	skupno	porabo.
Elektronsko	verzijo	tabele	si	lahko	skopirate	s	spletne	strani	Slovenske	potapljaške	zveze	www.spz.si
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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.

466 Živali v Sredozemskem morju

Parablennius gattorugine 
Brunnich, 1768
= Blennius g.

velika babica
hr. slingura (babica) mrkulja; it. bavosa ruggine
Babice (Osteichthyes, Percomorphi, Blenniidae) 

Opis: Velika babica je največja vrsta babic v Sredo-
zemskem morju. Značilnost vrste sta velika grmiča-
sta nadočesna izrastka. Hrbtna plavut je v srednjem 
delu malo usločena in na korenu repa prehaja nepo-
sredno v repno plavut. Osnovna barva celotne ribe je 
rumeno rjava z drobnim temnejšim poprhom ter z več 
širokimi temno rjavimi in tenko belo obrobljenimi pro-
gami, ki se nadaljujejo tudi na hrbtno plavut. Trebušna 
stran je sivo rdečkasta. Doseže velikost do 20 cm.

Območje naselitve: Živi na kamnitem infralitoralnem 
dnu do 20 m globoko, zlasti tam, kjer je med kamni 
dovolj prostora, da se lahko skrije. Drsti se od marca 
do maja. Samci v luknjah stražijo zarod več samic. Ve-
lika babica se hrani z bentoškimi nevretenčarji, tudi 
z iglokožci. Je razmeroma pogosta. 

 
5–20 m

Untitled-7   1 15.11.2010   11:34:30
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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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351,75 € 
ZA ČLANE SPZ

10% popust za člane SPZ

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		

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

Cena za člane SPZ
499 EUR

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

	



NOVEMBER 2010 •                         •   ��

S P Z  /  O P R E M A



�0   •                        • NOVEMBER 2010

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.

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

Pokrovitelj komiSije 
Za rekreacijo
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