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as prijaznosti, zahval, upanja in želja.

Naj bo novo leto 2011 uspešno, 
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DATUM:		 1.1.2011		
Novoletni potop
Velenjsko	jezero
ORGANIZATOR: 
DPD	Jezero	Velenje
KONTAKT:  Mitja	Purnat
041-394-616
nik.purnat@siol.net

DATUM:		 2.1.2011		
4. Darovanje sarme Neptunu		
Piran
ORGANIZATOR: 
PLK	Koper
KONTAKT: Domagoj	Ribarič
041-350-979
domagoj@klub-plk-koper.si

DATUM:		 8.1.2011		
Otvoritev potapljaške sezone
Novo	Mesto
ORGANIZATOR: 
KPA	Novo	Mesto
KONTAKT: Silvo	Kušljan
051-360-046
silvo.ku@gmail.com

DATUM:		 28.-29.1.2011		
Sprehodi pod morjem
Slovenske	Konjice
ORGANIZATOR: 
PK	Slovenske	Konjice
KONTAKT: 
Branko	Ravnak	-	031-342-855
Alenka	Fidler	-	031-625-729

DATUM:		 12.2.2011		
Potapljaški veleslalom 2011
SC	Bela	Črmošnjice
ORGANIZATOR: 
KPA	Novo	Mesto
KONTAKT: Silvo	Kušljan
051-360-046
silvo.ku@gmail.com

DATUM:		 19.2.2011		
Tečaj potapljanja pod ledom
Bled
ORGANIZATOR: 
PSS	Adria
KONTAKT: Damir	Podnar
041-687-210	
komisija@pss-diving.si
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Kisik ne le v jamah
V	 tokratn i 	 š tev i lk i	
revije	 Potapljač	 po-
leg	 t rad ic iona ln ih	
novoletnih	 vsebin,	
čes t i tk 	 in 	 seveda	
potapl jaškega	 ko -
ledarja	 »Zveza	 po-
vezuje	 –	 pridružite	
se«	(tradicionalno	na	
sredini	 revije)	 obja-
vljamo	zanimivo	pre-
dstavitev	 jamskega	
potapljanja	 na	 Flo-
ridi.	 Ne	 gre	 zgolj	 za	
opis	 potapl janja	 v	
eno	 najlepših	 jam,	

temveč	tudi	za	prispevek	k	izobraževanju	potapljačev	te	
potapljaške	specialnosti.	Ni	naključje,	da	se	je	prav	tam	
razvila	in	uveljavila	ena	vodilnih	šol	jamskega	potapljanja,	
saj	 so	 po	 mnenju	 mnogih	 na	 Floridi	 tudi	 najbolj	 idealni	
pogoji	za	potapljanje	v	jame.
Lepo	in	vsebinsko	dopolnilo	tehnično	zahtevnim	jamskim	
potopom	pa	je	članek	o	nudenju	prve	pomoči	s	kisikom.	
Dihanje	čistega	kisika	je	v	primeru	mnogih	potapljaških	
incidentov	najučinkovitejša	prva	pomoč,	ki	bistveno	pri-
pomore	k	čimprejšnjemu	izboljšanju	stanja	potapljačev.	
Hkrati	 se	 bistveno	 poveča	 učinkovitost	 kasnejšega	
zdravljenja.	 S	 tovrstno	 pomočjo	 tudi	 zelo	 zmanjšamo	
stopnjo	tveganja	ter	pogostost	in	obseg	morebitnih	trajnih	
posledic.	Zagotoviti	si	komplet	za	nudenje	prve	pomoči	
s	kisikom	in	se	ga	naučiti	pravilno	uporabljati	je	dokaj	po-
ceni	in	enostavno.	Zato	kisik	naj	ne	bo	na	razpolago	le	ob	
vnaprej	načrtovanih	jamskih	in	drugih	tehničnih	potopih,	
v	 potapljaških	 centrih	 ali	 na	 potapljaškem	 križarjenju.	
Kisikova	jeklenka	in	ustrezni	regulator	naj	postaneta	del	
dodatne	potapljaške	opreme	tudi	pri	čimveč	rekreativnih	
potapljačih,	sploh	tistih	z	višjimi	kategorijami	ali	globljimi	
potopi.
Naj	bo	to	tudi	novoletna	želja	vsem	kolegicam	in	kolegom	
potapljačem.	Poskrbimo	čimbolje	za	našo	varnost	že	vna-
prej	in	s	tovrstno	preventivno	dejavnostjo	zagotovimo,	da	
bodo	potopi	varnejši.
V	 prihajajočem	 letu	 vam	 želim	 veliko	 lepih	 podvodnih	
trenutkov.

dr.	Mitja	Slavinec
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Podrobneje	 so	 predstavili	 nove	
spletne	aplikacije,	kot	so	urejanje	
osebnih	 podatkov	 članov	 in	

nakup	 ter	 plačilo	 članarine	 preko	 in-
terneta.	 Spletni	 portal	 je	 tako	 postal	
nenadomestljivo	informacijsko	središče	
ter	arhiv	dogodkov	in	dokumentov.
Komite	za	 izobraževanje	 je	organiziral	
licenčni	seminar	za	inštruktorje,	aktivira-
le	so	se	komisije	različnih	šol,	izdelan	pa	
je	bil	multimedijski	učni	pripomoček	za	
potapljaške	tečaje,	ki	nazorno	predstavi	
podvodne	vaje.
Komite	 za	 reševanje	 je	posebno	po-
zornost	 namenil	 specialni	 opremi	 za	
reševanje,	 kot	 sta	 podvodni	 robot	 in	
amfibijsko	reševalno	vozilo.	
Športniki	 so	 se	odlikovali	 po	mnogih	
mednarodnih	 uspehih,	 še	 posebej	
odmevni	so	bili	globinski	rekordi	Jureta	
Daiča,	na	Bledu	so	začeli	s	festivalom	
podvodnega	 filma,	podvodni	 lovci	pa	
so	 na	 svetovnem	 prvenstvu	 osvojili	
peto	mesto.	DRM	Ljubljana	organizira	
kar	tri	dogodke,	vezane	na	podvodno	
fotografijo,	in	rezultat	so	mnogi	vrhunski	
podvodni	fotografi	mlajšega	rodu,	ki	so	
letos	prispevali	fotografije	za	tradicional-
ni	potapljaški	koledar	»Zveza	povezuje		
pridružite	 se«.	 Člani	 DAN	 revijo	 po	
novem	 dobivajo	 v	 elektronski	 obliki,	
prednost	pa	je,	da	je	prevedena	tudi	v	
slovenščino.

Tudi	 letos	smo	v	SPZ-ju	nadaljevali	 s	
preventivno	akcijo	»Pazi,	potapljač	pod	
vodo«,	bili	 smo	partner	pri	organizaciji	
vseslovenske	čistilne	akcije	»Očistimo	
Slovenijo	 v	enem	dnevu«,	društva	pa	
so	organizirala	tudi	vse	druge	že	tradi-
cionalne	čistilne	akcije.	Letošnji	 »Dan	
potapljačev	Slovenije«	smo	organizirali	
kot	potapljaški	piknik	 v	Fiesi	 in	 je	bil	
izjemno	dobro	obiskan,	zato	bomo	tudi	
v	prihodnje	še	več	pozornosti	namenili	
temu	osrednjemu	družabnemu	dogodku	
Slovenske	potapljaške	zveze.
Zveza	bo	še	naprej	izvajala	skrb	za	široko	
članstvo	 ter	dopolnjevanje	 servisa	 za	
društva	in	posamezne	člane.	Naj	pono-
vno	poudarim,	da	je	komplete	za	CMAS	
tečaje	in	druge	materiale	možno	dobiti	
tudi	neposredno	na	sedežu	SPZ-ja.	
Odprt	je	razpis	za	naj	športnika	SPZ-ja,	
na	predsedstvu	pa	pričakujejo	tudi	pre-
dloge	za	prejemnike	SPZ-
jevih	plaket.	Posamezniki	
naj	 v	čim	večjem	obsegu	
0,5	 %	 dohodnine	 name-
nijo	 izbranemu	 prejem-
niku,	Slovenski	potapljaški	
zvezi	ali	nekaterim	njenim	
društvom,	ki	so	upravičena	
tovrstne	donacije.
Žal	 letošnje	 leto	ni	minilo	
brez	potapljaških	nezgod	
naših	potapljačev,	marca	v	
Sveti	Marini	na	Hrvaškem	
in	julija	v	Italiji.
V	nadaljevanju	kolegija	so	
prisotni	podali	še	vprašanja	
v	 zvezi	 z	 izobraževanjem	
inštruktorjev	prostega	po-
tapljanja	in	predstavili	neka-

tere	prireditve,	ki	jih	bodo	organizirali	v	
prazničnem	času.
Predsednik	 Slovenske	 potapljaške	
zveze,	dr.	Mitja	Slavinec,	 je	prisotnim	
zaželel	 vse	najboljše	v	novem	 letu	 ter	
veliko	lepih	in	varnih	potopov.	Opozoril	
je,	da	prav	predsedniki	društev	in	drugi	
izkušeni	potapljači	lahko	predvsem	z	la-
stnim	zgledom	naredijo	največ,	da	bodo	
potapljači	striktno	upoštevali	pravila	za	
varno	potapljanje.

2010

Zveza povezuje-pridružite se nam
KOLEDAR SPZ

Dodatne izvode koledarjev lahko naročite po 
ceni 5 € na naslov spz@spz.si

Tradicionalni novoletni kolegij
V	 začetku	 decembra	 je	 v	 prostorih	
izobraževalnega	centra	na	Igu	bil	že	
tradicionalni	novoletni	kolegij	predse-
dnikov	društev,	včlanjenih	v	Sloven-
sko	 potapljaško	 zvezo.	 Predsednik	
SPZ,	dr.	Mitja	Slavinec,	je	predstavil	
njene	najpomembnejše	aktivnosti	 v	
iztekajočem	 se	 letu	 in	 predvidene	
novosti	 pri	 njenem	 poslovanju	 v	
prihodnje.
Pri	 reviji	 Potapljač	 je	 izpostavil	 pri-
spevke	na	temo	podvodne	biologije,	
izobraževanja,	predstavitev	različnih	
šol	potapljanja	 in	potapljaške	opre-
me,	ki	je	članom	SPZ-ja	zagotavljena	
pod	ekskluzivnimi	pogoji.

dr.	Mitja	Slavinec					Foto:	Boris	Vuga
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Prva pomoč s kisikom
V	49.	številki	Potapljača	je	bila	zelo	
lepo	in	nazorno	predstavljena	dekom-
presijska	bolezen,	zakaj	in	kako	do	
nje	pride,	kakšni	so	znaki	 in	kakšni	
simptomi,	v	kolikšnem	času	se	 le-ti	
pojavijo,	katere	vrste	dekompresijske	
bolezni	 poznamo,	 omenjena	 pa	 je	
bila	tudi	prva	pomoč.		

V	omenjenem	 članku	 kot	 tudi	 na	
potapljaškem	tečaju	ste	zagotovo	
slišali,	da	je	potrebno	v	primeru	

nastopa	znakov	in	simptomov	dekom-
presijske	bolezni	potapljaču	nemudoma	
nuditi	prvo	pomoč	s	kisikom.	Dihanje	
kisika	 je	 priporočljivo	 tudi	 pri	 drugih	
bolezenskih	 stanjih	 in	poškodbah,	 ki	
lahko	doletijo	potapljača.	V	tem	prispe-
vku	bomo	predstavili,	zakaj	je	potrebno	
potapljaču	z	dekompresijsko	boleznijo	
čimprej	nuditi	 čim	višjo	koncentracijo	
kisika,	kako	in	s	čim	to	storimo.	Spoz-
nali	bomo	tri	komplete	za	nudenje	prve	
pomoči	s	kisikom,	ki	jih	ponuja	evrop-
sko	tržišče.
Omejili	se	bomo	na	nudenje	prve	pomoči	
potapljačem,	pri	katerih	se	kažejo	znaki	
in	simptomi	dekompresijske	bolezni.	Za	
učinkovito	pomoč	pri	 dekompresijski	
bolezni	so	bistveni	naslednji	koraki:	hitra	
prepoznava znakov in simptomov	
dekompresijske	 bolezni,	 dihanje ki-
sika	in	primerna	rehidracija,	ustrezna	
evakuacija	prizadetega	 in	rekompre-
sija	 v	barokomori	 (Cole,	2003,	11-3).	
Omenjene	korake	nudenja	pomoči	se	
bomo	 naučili	 na	 ustreznih	 tečajih	 in	
delavnicah,	ki	 jih	v	Sloveniji	gotovo	ne	
manjka.	Znanje	pa	 je	potrebno	nepre-
stano	obnavljati	in	nadgrajevati.
Že	 leta	1878	 je	Paul	Bert	 	poročal	o	
učinkovitosti	 kisika	 pri	 »odpravljanju«	
mehurčkov	pri	živalih,	ki	so	bile	izposta-
vljene	visokemu	pritisku.	Nathan	Zuntz		
je	predlagal	uporabo	kisika	pri	rekom-
presiji,	vendar	se	je	ta	praksa	razširila	
šele	po	drugi	svetovni	vojni.	Danes	se	
kisik	uporablja	pri	nudenju	prve	pomoči	
in	zdravljenju	dekompresijske	bolezni.	
Še	dandanes	obstaja	malo	raziskav	o	
učinkovitosti	 prve	 pomoči	 s	 kisikom	
na	površini	pri	dekompresijski	bolezni,	
razen	raziskav	na	živalih.	 (Longphare,	

Denoble,	 Moon,	 Vann,	 Freiberger,	
2007,	43)	
V	 reviji	 Undersea	 and	 Hyperbaric	
Medical	 Journal	 je	bila	objavljena	 ra-
ziskava,	pri	kateri	so	proučili	nudenje	
prve	pomoči	s	kisikom	pri	potapljačih,	
ki	 so	se	 jim	pojavili	 znaki	 in	simptomi	
dekompresijske	bolezni	ter	so	poiskali	
pomoč	v	komori.	Zajeli	so	podatke	za	
2231	potapljačev	 iz	DAN-ovih	poročil	
o	potapljaških	nesrečah	od	leta	1998	
do	2003.	Ugotovili	so,	da	so	potapljači,	
ki	jim	je	bila	nudena	prva	pomoč	s	ki-
sikom,	bolje	okrevali	po	terapiji	v	komori	
kot	tisti,	ki	jim	taka	prva	pomoč	ni	bila	
nudena.	 Pri	 65	 %	 potapljačev,	 ki	 so	
dihali	kisik	pred	terapijo	v	komori,	se	je	
njihovo	stanje	izboljšalo	ali	pa	so	znaki	in	
simptomi	dekompresijske	bolezni	celo	
izginili.	Uspešnost	je	bila	odvisna	tudi	od	
časa,	kdaj	so	pričeli	z	dihanjem	kisika	
po	potopu	oziroma	nastopu	znakov	in	
simptomov	 dekompresijske	 bolezni.	
Tako	je	bil	učinek	nudenja	prve	pomoči	
s	kisikom	večji,	če	so	prizadeti	potapljači	
pričeli	z	dihanjem	kisika	v	štirih	urah	po	
nastopu	dekompresijske	bolezni.	50	%	
potapljačev	je	začelo	dihati	kisik	dve	uri	
in	pol	po	nastopu	znakov	in	simptomov	
dekompresijske	bolezni,	kljub	temu	da	
je	bil	 kisik	oziroma	ustrezen	komplet	
za	nudenje	prve	pomoči	s	kisikom	na	
razpolago.	Ugotovili	 so,	da	 je	 večina	
potapljačev	dihala	kisik	s	pomočjo	re-
gulatorja	s	konstantnim	pretokom	kisika	
z	masko	z	rezervoarjem,	ki	ne	omogoča	
dihanja	100	%	kisika.	Samo	20,9	%	jih	

je	prejelo	kisik	z	masko	oziroma	regu-
latorjem	na	povpraševanje,	ki	omogoča	
dihanje	100	%	kisika.	Kljub	 temu	da	
raziskava	ni	zajela	potapljačev,	ki	niso	
poiskali	pomoči	v	komorah	in	so	prejeli	
prvo	pomoč	s	kisikom,	in	tako	ni	popol-
na,	raziskovalci	na	podlagi	pridobljenih	
rezultatov	priporočajo	uporabo	kisika	
pri	nudenju	prve	pomoči	potapljačem	z	
dekompresijsko	boleznijo.	Poudarjajo,	
da	je	potrebno	prizadetim	potapljačem	
nuditi	 čim	 višjo	 koncentracijo	 kisika	
(100	%).	(Longphare,	Denoble,	Moon,	
Vann,	Freiberger,	2007,	47)	
V	literaturi	priporočajo,	da	potapljač,	pri	
katerem	so	prisotni	 znaki	 in	simptomi	
dekompresijske	bolezni,	diha	čim	višjo	
koncentracijo	kisika,	če	se	le	da	100	
%,	 kar	 današnji	 kompleti	 za	 nudenje	
prve	pomoči	s	kisikom	tudi	omogočajo.	
Pri	dihanju	100	%	kisika	oziroma	čim	
višje	koncentracije	 v	dihalni	mešanici	
ne	bo	več	dušika	oziroma	ga	bo	zelo	
malo,	povečali	pa	bomo	koncentracijo	
kisika.	Posledično	bo	prišlo	do	razlike	
v	delnih	tlakih	med	kisikom	in	dušikom	
in	s	tem	bomo	pripomogli	k	hitrejšemu	
izločanju	dušika	iz	telesa	ter	zagotovili	
boljšo	oskrbo	tkiv	s	kisikom.
Z	dihanjem	čim	višje	koncentracije	ki-
sika	bomo	dosegli	naslednje	(Douglas	
in	Orr,	2007,	131):
–	 učinkovitejše	 izločanje	 dušika	 iz	

telesa,
–		 povečano	oskrbo	tkiv	s	kisikom,	ki	

so	bila	prej	zaradi	mehurčkov	v	krv-
nem	obtoku	slabše	oksigenirana,

–		 zmanjšanje	otekanja	tkiv,	ki	je	nasta-
lo	zaradi	dekompresijske	bolezni,	

–		 olajšano	 dihanje	 prizadetega	

Marko	Hlebec					Foto:	Arhiv
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                   Komplet

Lastnosti

DAN 
Oxygen 

Unit

Sanosub
Oxyrescue

Marinox 
Mk2

Jeklenka 1 x 2,5 l / 200 bar / 500 l O2 1 x 5 l / 200 bar / 1000 l O2 1 x 2,7l / 200 bar / 540 l O2

Priključek za dihanje na 
povpraševanje 2 2 1

Priključek za konstanten 
pretok 1 1 1

Pretok pri priključku za 
konstanten pretok 0 – 25 l/min 0 – 24 l/min 10 l/min

Regulator na povpraševanje 1 1 1

Maska z rezervoarjem 1 / 1

Obrazna maska za oživljanje 1 / /

Transportna posoda plastična, plovna, vodotesna plastična plastična, plovna, vodotesna

Dimenzija kompleta 510mm x 420mm x 215mm 800 mm x 160 mm 700 mm x 190 mm

Teža kompleta 11,5 kg 8,5 kg 10 kg

Čas dihanja* 33 min 66 min 36 min

Čas dihanja** 50 min 100 min 54 min

Cena okoli 790 EUR okoli 500 EUR okoli 740 EUR

Več informacij shipping@daneurope.org sanosub@sanosub.com, 
info@mehurcek.com

sales@subaqua-products.
co.uk

* porabo kisika smo izračunali s predpostavko, da prizadeti potapljač na površini podiha 15 litrov kisika v eni minuti, pri uporabi 
regulatorja s konstantnim pretokom ter da je jeklenka napolnjena na 200 barov.

** porabo kisika smo izračunali s predpostavko, da prizadeti potapljač na površini podiha 10 litrov kisika v eni minuti, pri uporabi 
regulatorja na povpraševanje ter da je jeklenka napolnjena na 200 barov.

potapljača,
–		 delno	 ali	 popolno	 odpravo	 simp-

tomov	 in	 znakov	 dekompresijske	
bolezni,	

–		 zmanjšanje	možnosti	poznih	posle-
dic	po	zdravljenju	v	komori.

Prvo	pomoč	s	kisikom	nudimo	s	kom-
pleti,	 ki	 so	 za	 to	namenjeni.	Komplet	
za	nudenje	prve	pomoči	s	kisikom	 je	
sestavljen	iz	visokotlačne	posode	(jek-
lenke),	 v	kateri	 imamo	shranjen	kisik,	
regulatorja,	 cevi	 in	maske.	 Jeklenke,	
ki	se	uporabljajo	za	tovrstne	komplete,	
so	večinoma	narejene	iz	jekla,	nekateri	
kompleti	pa	uporabljajo	tudi	aluminijske.	
Prostornina	jeklenk	se	razlikuje	od	kom-
pleta	do	kompleta.	Večinoma	se	upo-
rablja	jeklenke	s	prostornino	od	2	do	5	
litrov	in	tiste,	v	katere	se	lahko	natlači	
kisik	pod	 tlakom	200	barov.	Prostor-
nina	 jeklenke	 je	bistvenega	pomena,	
saj	večja	prostornina	jeklenke	pomeni	
večjo	zalogo	kisika.	Zagotoviti	moramo	
takšno	zalogo	kisika,	ki	bo	zadostovala	
za	nudenje	prve	pomoči	s	kisikom	pri-
zadetemu	potapljaču	 vse	do	prihoda	
nujne	 medicinske	 pomoči.	 Običajni	
prenosni	kompleti	zagotavljajo	nudenje	

prve	pomoči	od	15	do	60	minut.
Pri	kompletih	za	nudenje	prve	pomoči	
s	 kisikom	 se	 običajno	 uporablja	 tri	
vrste	 regulatorjev.	Prvi	 tip	 je	 regulator	
s	 konstantnim	pretokom	kisika.	 Tovr-
sten	regulator	lahko	dovaja	konstanten	
pretok	 kisika.	 Pri	 večini	 regulatorjev	
lahko	reguliramo	pretok	kisika.	Pri	tem	
poraba	kisika	ni	 racionalna,	 saj	 regu-
lator	 neprestano	 dovaja	 kisik.	 Druga	
vrsta	regulatorja	je	regulator	za	dihanje	
kisika	 na	 povpraševanje.	 Tovrsten	
regulator	 dovaja	 toliko	 kisika,	 kot	 ga	
potrebuje	 prizadeti	 potapljač.	 Tretja	
vrsta	regulatorja	je	regulator,	ki	v	enem	
združuje	 regulator	 s	konstantnim	pre-
tokom	in	regulator	za	dihanje	kisika	na	
povpraševanje.	Na	regulatorju	sta	tudi	
manometer	in	regulator	pretoka	kisika	
v	litrih	na	minuto.	Med	regulatorjem	in	
masko	za	nudenje	kisika	je	cev,	ki	mora	
biti	kompatibilna	za	uporabo	s	kisikom	
in	mora	vzdržati	 višji	pritisk.	Potapljač	
diha	kisik	s	pomočjo	maske.	Maske	naj	
bi	omogočale	dihanje	čim	višje	koncen-
tracije	kisika.	Maska	za	dihanje	kisika	s	
pomočjo	regulatorja	na	povpraševanje	
omogoča	dihanje	100	%	kisika.	Maske	
z	rezervoarjem	(ohajo,	nonrebreather),	

ki	jih	uporabljamo	z	regulatorjem	s	kon-
stantnim	pretokom,	omogočajo	dihanje	
od	75	%	kisika.
Običajno	 so	 kompleti	 v	 posebnih	
transportnih	 embalažah,	 ki	 so	 tudi	
vodoodporne,	tako	da	jih	imamo	lahko	
brez	težav	v	bližini	vode.	Oglejmo	si	tri	
take	komplete.

DAN Oxygen Unit
Potapljaška	 organizacija	 Divers	 Alert	
Network	Europe	(DAN	Europe)	ponuja	
več	kompletov	za	nudenje	prve	pomoči	
s	 kisikom.	Po	mnenju	odgovornih	pri	
Dan	 Europe	 naj	 bi	 bil	 za	 slovensko	
tržišče	najbolj	primeren	komplet	s	tako	
imenovanim	 DIN	 477	 večfunkcijskim	
regulatorjem.	 Tak	 komplet	 je	 najbolj	
razširjen	DAN-ov	komplet	med	sloven-
skimi	potapljači.	Vsebuje	200-barsko	
jeklenko	za	kisik	prostornine	2,5	litra,	
večfunkcijski	regulator	z	manometrom,	
ki	 ima	 dva	 priključka	 za	 regulator	
za	 dihanje	 kisika	 na	 povpraševanje,	
en	 priključek	 za	 konstanten	 pretok	
kisika,	 ki	ga	 je	možno	 regulirati	od	0	
do	25	l/min.	V	kompletu	so	regulator	
za	 dihanje	 na	 povpraševanje,	 maska	
z	 rezervoarjem	 in	 obrazna	 maska	 za	
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oživljanje,	 ki	 omogoča	priklop	kisika.	
Komplet	 je	zložen	v	 robustnem	vodo-
tesnem	plastičnem	kovčku,	 ki	 je	 tudi	
ploven.	Brez	težav	ga	lahko	imamo	na	
čolnu,	za	uporabo	 je	zelo	enostaven.	
Slabost	kompleta	je	ta,	da	ga	zaprtega	v	
kovčku	ne	moremo	imeti	pripravljenega	
za	uporabo	oziroma	bi	morali	notranjost	
kovčka	primerno	predelati.

Sanosub – Oxyrescue
Italijansko	podjetje	Sanosub	je	izdelalo	
svoj	komplet	za	nudenje	prve	pomoči	
s	 kisikom,	 namenjen	 potapljačem.	
Komplet	 vsebuje	 5-litrsko	 200-bar-
sko	 jeklenko	 za	 kisik,	 večfunkcijski	
regulator	 z	 manometrom,	 ki	 ima	 dva	
priključka	za	regulator	za	dihanje	kisika	
na	 povpraševanje,	 en	 priključek	 za	
konstanten	pretok	kisika,	ki	ga	je	možno	
regulirati	od	0	do	24	l/min.	Na	regula-
torju	je	tudi	manometer.	V	kompletu	je	
regulator	za	dihanje	na	povpraševanje.	
Komplet	je	pripravljen	za	uporabo	spra-
vljen	v	okrogli	plastični	posodi.	Ker	po-

soda	ni	vodotesna,	je	manj	primeren	za	
uporabo	na	čolnu,	sicer	pa	je	komplet	
enostaven	za	uporabo.	Za	začetek	upo-
rabe	zadostuje	že,	da	odpremo	ventil.	
Maska	na	regulatorju	za	povpraševanje	
ima	 trakove,	 s	katerimi	masko	pritrdi-
mo	prizadetemu	potapljaču	na	obraz.	
V	 kompletu	ni	maske	 z	 rezervoarjem	
in	 obrazne	 maske	 za	 oživljanje,	 ki	
omogoča	priklop	kisika,	vendar	komplet	
omogoča	uporabo	obeh	mask,	tako	da	
ju	je	potrebno	dodatno	nabaviti,	kar	pa	
ne	predstavlja	velikega	stroška.

Marinox Mk2
Marinox	Mk2	 je	proizvod	britanskega	
podjetja	Sub-Aqua	Products.	Komplet	je	
razširjen	predvsem	v	Veliki	Britaniji.	Vse-
buje	200-barsko	jeklenko	za	kisik	pro-
stornine	2,7	litra,	večfunkcijski	regulator	
z	manometrom,	ki	ima	priključek	za	regu-
lator	za	dihanje	kisika	na	povpraševanje	
in	 priključek	 za	 konstanten	 pretok	
kisika,	 ki	ga	 je	možno	 regulirati	od	0	
do	10	 l/min.	V	kompletu	sta	 regulator	
za	dihanje	na	povpraševanje	 in	maska	
z	 rezervoarjem.	Komplet	 je	enostaven	
za	 uporabo.	 Zložen	 in	 pripravljen	 za	
uporabo	je	v	okrogli	vodotesni	plastični	
posodi,	ki	je	plovna.

Zastavlja	se	nam	vprašanje,	kateri	kom-
plet	izbrati.	Za	lažjo	izbiro	lahko	omeni-
mo	 priporočilo	 britanske	 potapljaška	
organizacija	 British	 Sub-Aqua	 Club	
(BS-AC).	BS-AC	priporoča,	da	komplet	
vsebuje	medicinsko	 jeklenko	za	kisik	
prostornine	2,24	litra	ali	4,5	litra	(D	in	
E	dimenzije)	,	regulator	z	manometrom,	
ki	ima	vsaj	en	priključek	za	dihanje	ki-
sika	na	povpraševanje	in	en	priključek	
s	 konstantnim	 pretokom	 kisika	 vsaj	
10	litrov	v	minuti,	enoto	za	dihanje	na	
povpraševanje	z	obrazno	masko,	obraz-
no	masko	 za	oživljanje	 s	priključkom	
za	konstanten	dotok	kisika	10	 litrov	 v	
minuti.	Če	komplet	omogoča	uporabo	
maske	 z	 rezervoarjem	 (ohaio	maske)	
za	drugega	prizadetega	potapljača,	ko	
maska	 za	 dihanje	 na	 povpraševanje	
ni	na	razpolago,	naj	priključek	za	le-to	
omogoča	konstanten	pretok	kisika	vsaj	
15	litrov	v	minuti,	še	bolje	pa	25	litrov	
v	minuti	(BS-AC,	2009).	Pri	priporočilu	
izbire	 kompleta	 se	 pridružujemo	
priporočilom	BS-AC.

Nudenje prve pomoči s kisikom
Kis ik 	 nudimo	 ponesrečenemu	
potapljaču	 vselej,	 ko	 posumimo	 na	
potapljaško	poškodbo	ali	obolenje.	Če	
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ponesrečenemu	potapljaču	zagotovimo	
čim	večjo	koncentracijo	kisika,	bomo	s	
tem	pripomogli	 k	hitrejšemu	 izločanju	
dušika	iz	telesa	in	zagotovili	boljšo	oskr-
bo	tkiv	s	kisikom.	Pred	potapljanjem	je	
priporočljivo,	da	si	zagotovimo	količino	
kisika,	ki	bo	zadostovala	 za	 transport	
ponesrečenega	potapljača	 z	 lokacije	
potopa	 do	 najbližje	 ustrezne	 zdrav-
stvene	 ustanove	 oziroma	 do	 prihoda	
nujne	medicinske	pomoči.	Ponesrečeni	
potapljač	naj	neprekinjeno	diha	kisik.	
Ves	čas	med	nudenjem	prve	pomoči	
s	 kisikom	 nadziramo	 vitalne	 funkcije	
ponesrečenega	potapljača	 in	obvesti-
mo	najbližjo	 zdravstveno	ustanovo,	ki	
bo	lahko	ob	sprejemu	ponesrečenemu	
nudila	ustrezno	pomoč.	Spodaj	opisani	
postopki	 so	 prilagojeni	 uporabi	 DAN	
kompleta	 za	 nudenje	 prve	 pomoči	 s	
kisikom,	vendar	se	 jih	 lahko	smiselno	
uporabi	 tudi	 pri	 uporabi	 drugih	 kom-
pletov.

Ponesrečeni potapljač diha:
1.	 Ponesrečenemu	potapljaču	damo	

regulator	na	povpraševanje	z	ustno-
nosno	 masko.	 Dihanje	 kisika	 s	
pomočjo	regulatorja	na	povpraševanje	
omogoča	dihanje	100%	kisika.	Ve-
dno,	 ko	 je	 možno,	 naj	 prizadeti	
potapljač	diha	kisik	z	regulatorjem	na	
povpraševanje.

2.	 Ponesrečenemu	potapljaču	damo	
masko	z	 rezervoarjem,	minimalnim	
pretokom	kisika	naj	bo	15l/min.

3.	 Uporabimo	 kateri	 koli	 komplet	 za	
nudenje	prve	pomoči	s	kisikom,	ki	
omogoči	dovajanje	čim	višje	koncen-
tracije	kisika.

Ponesrečeni potapljač ne diha:
1.	 Pri	 umetnem	 dihanju	 uporabimo	

masko	 za	 oživljanje,	 ki	 omogoča	
dodaten	dovod	kisika.	Pretok	kisika	
mora	biti	minimalno	15l/min.

Varnostni ukrepi pri uporabi kompleta 
za nudenje prve pomoči s kisikom:
1.	 Ne	uporabljamo	vnetljivih	materialov.	

Ne	uporabljamo	kompleta	za	nudenje	
prve	pomoči	s	kisikom	v	bližini	odpr-
tega	ognja.

2.	 Komplet	 za	nudenje	prve	pomoči	
s	kisikom	ne	sme	priti	v	stik	z	olji	ali	
kakršnokoli	mastjo.

3.	 Kisikove	 jeklenke	ne	 izpostavljamo	
visokim	temperaturam.

Postopek pri uporabi regulatorja na 
povpraševanje:
1.	 Zavarujemo	 kraj	 nudenja	 prve	

pomoči,	ponesrečenca	in	sebe.
2.	 Ponesrečenca	 damo	 v	 primeren	

položaj.
3.	 Ponesrečencu	 povemo,	 da	 mu	

bomo	dali	dihati	kisik	ter	da	mu	bo	
to	lahko	pomagalo.

4.	 Pripravimo	komplet	za	nudenje	prve	
pomoči	s	kisikom.
a.	Odpremo	ventil	jeklenke.
b.	Preverimo	tlak	kisika	v	jeklenki.
c.	Prepričamo	se,	da	komplet	nikjer	

ne	pušča.
d.	Če	je	na	regulatorju	tudi	regulator	

za	konstanten	pretok,	mora	biti	ta	
zaprt.

e.	Naredimo	en	vdih	in	izdahnemo	v	
okolje.	Tako	preverimo	delovanje	
kompleta.

5.	 Ponesrečencu	položimo	masko	na	
obraz,	čez	usta	in	nos.

6.	 Ponesrečenemu	 potap l jaču	
rečemo,	naj	z	masko	diha	čimbolj	
normalno.

7.	 Preverimo	ali	se	maska	dobro	prile-
ga	obrazu.

8.	 Opazujemo	 ponesrečenega	
potapljača.

a.	 Opazujemo	ali	se	maska	pri	dihanju	
zamegli.

b.	 Poslušamo	ali	regulator	deluje.
c.	 Opazujemo	 dvigovanje	 prsnega	

koša	prizadetega.
9.	 Opazujemo	 pritisk	 kisika	 v	 jek-

lenki.
10.	Akt i v i ramo	 načr t 	 za 	 pr imer	

nesreče.

Postopek pri uporabi maske z re-
zervoarjem:
1.	 Zavarujemo	 kraj	 nudenja	 prve	

pomoči,	ponesrečenca	in	sebe.
2.	 Ponesrečenca	 damo	 v	 primeren	

položaj.
3.	 Ponesrečencu	 povemo,	 da	 mu	

bomo	dali	dihati	kisik	ter	da	mu	bo	
to	lahko	pomagalo.

4.	 Pripravimo	komplet	za	nudenje	prve	
pomoči	s	kisikom.
a.	Odpremo	ventil	jeklenke.
b.	Preverimo	tlak	kisika	v	jeklenki.
c.	Namestimo	masko.
d.	Prepričamo	se,	da	komplet	nikjer	

ne	pušča.
e.	Prepričamo	se,	da	so	cevi	zrav-

nane.

5.	 Pretok	 regulatorja	 naravnamo	 na	
15l/min.

6.	 Rezervoar	 maske	 napolnimo	 s	
kisikom,	tako	da	zamašimo	dotok	v	
masko	s	pomočjo	prsta.

7.	 Ponesrečencu	položimo	masko	na	
obraz,	čez	usta	in	nos	tako,	da	se	
dobro	prilega	obrazu.

8.	 Ponesrečenemu	 potap l jaču	
rečemo,	naj	z	masko	diha	čim	bolj	
normalno.	Če	 rezervoar	maske	ni	
dovolj	napihnjen,	povečamo	pretok	
kisika.

9.	 Opazujemo	 ponesrečenega	
potapljača.

a.	 Opazujemo	ali	se	maska	pri	dihanju	
zamegli.

b.	 Opazujemo	 dvigovanje	 prsnega	
koša	prizadetega.

c.	 Opazujemo	 pritisk	 kisika	 v	 jek-
lenki.

10.	Akt i v i ramo	 načr t 	 za 	 pr imer	
nesreče.

Postopek pri uporabi maske za 
oživljanje:
1.	 Zavarujemo	 kraj	 nudenja	 prve	

pomoči,	ponesrečenca	in	sebe.
2.	 Akt i v i ramo	 načr t 	 za 	 pr imer	

nesreče.
3.	 Ponesrečenca	 damo	 v	 primeren	

položaj.
4.	 Pripravimo	komplet	za	nudenje	prve	

pomoči	s	kisikom.
a.	Odpremo	ventil	jeklenke.
b.	Preverimo	tlak	kisika	v	jeklenki.
c.	Namestimo	masko	za	oživljanje.
d.	Prepričamo	se,	da	komplet	nikjer	

ne	pušča.
5.	 Pretok	 regulatorja	 naravnamo	 na	

15l/min	 in	 poslušamo	 pretok	 ki-
sika.

6.	 Ponesrečencu	položimo	masko	na	
obraz,	čez	usta	in	nos.

7.	 Poskrbimo,	da	 ima	ponesrečenec	
odprte	dihalne	poti	s	pomočjo	pra-
vilnega	položaja.

8.	 S	pomočjo	maske	nudimo	umetno	
dihanje.

9.	 Opazujemo	 dvigovanje	 prsnega	
koša	prizadetega.

10.	Če	 ni	 znakom	 krvnega	 obtoka	
začnemo	z	masažo	srca	 (temeljni	
postopki	oživljanja).

Če	se	le	da,	ponesrečenemu	potapljaču	
vedno	 nudimo	 kisik	 s	 pomočjo	 re-
gulatorja	 na	 povpraševanje,	 saj	 le-ta	
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Graf	 1:	 Koliko	 potapljačev	 ima	 s	 seboj	 komplet	 za	 nudenje	 prve	 pomoči	 s	
kisikom?

Ali imate pri potopih s seboj komplet za nudenje prve pomoči s kisikom?
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omogoča	 dihanje	 100	 %	 kisika.	 V	
kolikor	nam	komplet	 za	nudenje	prve	
pomoči	s	kisikom	ne	omogoča	upora-
be	 regulatorja	na	povpraševanje,	mu	
nudimo	kisik	 s	pomočjo	 regulatorja	 s	
konstantnim	pretokom.

Uporaba kisika med slovenskimi 
potapljači
Kot	smo	že	omenili,	je	takojšna	pomoč	
s	kisikom	potapljaču	z	dekompresijsko	
boleznijo	bistvenega	pomena,	saj	bomo	
s	 tem	 zmanjšali	 možnost	 posledic,	
lahko	jih	bomo	celo	preprečili.	Za	hitro	
pomoč	pa	 je	pri	potapljanju	potrebno	
imeti	 tovrsten	 komplet	 venomer	 pri	
roki.	 Marca	 2010	 je	 bila	 na	 spletni	
strani	 Slovenske	 potapljaške	 zveze	
(http://www.spz.si)	objavljena	anketa,	
katere	namen	je	bil	ugotoviti,	ali	imajo	
slovenski	 potapljači	 pri	 potapljanju	 s	
seboj	komplet	za	nudenje	prve	pomoči	
s	 kisikom.	 Na	 postavljeno	 vprašanje	
»Ali	imate	pri	potopih	s	seboj	komplet	
za	nudenje	prve	pomoči	 s	 kisikom?«	
je	odgovorilo	18	obiskovalcev	spletne	
strani,	za	katere	predvidevamo,	da	so	
potapljači.	Dva	(11	%)	sta	odgovorila,	da	
imata	komplet	vedno	s	seboj	in	sta	ga	
tudi	že	uporabila,	štirje	(22	%)	so	odgo-
vorili,	da	ga	imajo	s	seboj	v	avtomobilu,	
drugi	štirje	(22	%)	so	odgovorili,	da	ga	
nimajo	s	seboj,	nadaljnji	štirje	(22	%)	so	
odgovorili,	da	ne	vedo	oziroma	mislijo,	
da	 mora	 za	 to	 poskrbeti	 potapljaški	
center,	preko	katerega	se	potapljajo,	in	
preostali	štirje	(22	%)	so	odgovorili,	da	
ga	imajo	s	seboj	le	takrat,	ko	se	potopa	
udeleži	večje	število	potapljačev	(SPZ,	
2010).	Poudariti	je	potrebno,	da	vzorec	
anketiranih	ni	reprezentativen,	vseeno	
pa	 rezultati	 dajo	 približno	 in	 okvirno	
sliko	o	uporabi	 kompleta	 za	nudenje	
prve	pomoči	pri	nas.	Za	zanesljivejše	
zaključke	bi	bila	potrebna	natančnejša	
in	obsežnejša	raziskava.
Čeprav	 je	 rekreativno	 potapljanje	
varno,	se	kljub	temu	zgodijo	nesreče.	
V	 kolikor	 se	 pojavi	 dekompresijska	
bolezen,	bi	morali	 potapljači	 imeti	 na	
razpolago	opremo	in	biti	usposobljeni	
ponesrečencu	 čimprej	 nuditi	 prvo	
pomoč	 s	 kisikom	 čim	 višje	 koncen-
tracije,	 kar	omogočajo	ustrezni	 temu	
namenjeni	 kompleti.	 Za	 še	 varnejše	
potapljanje	 zato	 priporočamo,	 da	 si	
pred	potapljanjem	zagotovite	komplet	
za	nudenje	prve	pomoči	s	kisikom.

Literatura in viri:
Bennett, P., Elliott, D. (1999). The Physio-
logy and Medicine of Diving, 4th Edition. 
London, Saunders.
Clendenan, B., Orr, D., Bertsch, J. J. (2005). 
DAN Oxygen First Aid for Scuba Divning 
Injuries. Roseto, Divers Alert Network. 
Cole, B. (2003). The Decompression 
Matrix. Biggin Hill, The Dive Information 
Company.
Diving Information, Oxygen Administration 
Apparatus, T.2 (2009). British Sub-Aqua 
Club (BS-AC). Podatki pridobljeni 1. 9. 
2010 na WWW: http://www.bsac.com/core/
core_picker/download.asp?id=10013&filet
itle=Oxygen+administration+equipment.

Douglas, E., Orr, D. (2007). Scuba Diving 
Safety. Združene države Amerike, Human 
Kinetics.
Spletna anketa »Ali imate pri potopih s 
seboj komplet za nudenje prve pomoči s 
kisikom?« (2010). Slovenska potapljaška 
zveza (SPZ). Podatki pridobljeni 1. 9. 2010 
na WWW: http://www.spz.si/portal/ankete.
asp?id_ankete=109&leto=2010&mesec
=09.
Longphare, J. M., Denoble, P., J., Moon, R., 
E., Vann, R., D., Freiberger, J., J., (2007). 
First aid normobaric oxygen for treatment 
of recreational diving injuries. Undersea and 
Hyperbaric Medical Journal, 34 (1), 43-49.

POTAPLJAŠKI VELESLALOM 2011
Obveščamo	vas,	da	je	prvotno	najavljeni	datum	za	potapljaški	
veleslalom	prestavljen	na	12.2.2011.	V	primeru	neprimernih	

snežnih	razmer	se	prestavi	na	kasnejši	datum,	o	čemer	bomo	
sproti	obveščali.
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Doslej	so	kirnjo	te	vrste	našli	 le	
v	morju	ob	Izraelu.	Druga	riba,	
terapon	(Terapon	theraps),	se	

je	pojavila	v	zalivu	v	okolici	Pirana	poleti	
2007.	Oskrbnik	akvarija	Valter	Žiža	 jo	
je	v	akvariju	gostil	vse	do	jeseni,	ko	je	
poginila.	Doslej	na	to	ribo	v	Sredozemlju	

ni	naletel	še	nihče,	pač	pa	so	potrdili	
prisotnost	treh	njenih	bližnjih	sorodnikov	
iz	 družine	 Teraponidae.	 Poleti	 2010	
pa	je	v	Tržaški	zaliv	prišel	temni	morski	
kunec	 Siganus	 luridus.	 To	 je	 bil	 prvi	
zapis	ne	samo	za	Tržaški	zaliv,	ampak	
sploh	 za	 celotno	 Jadransko	 morje.	
Tako	kot	prvi	dve	je	tudi	ta	riba	značilna	
lesepska	selivka.	V	čast	francoskemu	
inženirju	in	državniku	Ferdinandu	Marie	
de	Lessepsu,	ki	je	v	letih	od	1865	do	
1869	 nadzoroval	 gradnjo	 Sueškega	
prekopa,	so	namreč	prišleke	med	živimi	
organizmi,	 ki	 so	 premagali	 ekološko	
bariero	med	Rdečim	in	Sredozemskim	
morjem,	poimenovali	kot	lesepske	seli-
vke,	proces	pa	kot	lesepska	migracija.	
To	ni	prva	vrsta	morskega	kunca,	ki	je	
prispela	 v	 Jadran.	Nekaj	 let	 nazaj	 so	

namreč	v	južnem	Jadranu	ujeli	primerek	
progastega	morskega	kunca	(Siganus	
rivulatus).
Morski	 kunec	se	 je	pojavil	 v	predelu	
naravnega	 rezervata	 WWF	 Miramare	
pri	Trstu,	ki	mu	pravijo	Bagno	Ducale.	
Na	 rednih	 potapljaških	 pregledih	 so	
ga	srečevali	skoraj	cel	mesec.	Vedno	
se	je	pojavljal	v	plitvini	do	dveh	metrov	
globine	in	v	okolju,	kjer	skale	prerašča	
gosta	vegetacija	 iz	alg.	Morski	kunec	
je	 namreč	 izrazita	 rastlinojeda	 vrsta.	
Od	 odprtja	 Sueškega	 prekopa	 se	 je	
v	 Sredozemskem	 morju	 pojavilo	 več	
kot	70	vrst	rib.	Kljub	vsemu	pa	je	treba	
vedeti,	 da	 se	 je	 velika	 večina	 teh	 rib	
pojavila	le	v	manjšem	številu	primerkov	
in	znotraj	manjšega	števila	lokalitet.	Po	
drugi	 strani	 pa	 so	 znani	 tudi	 primeri,	
ko	so	nekatere	vrste	v	sredozemskem	
okolju	našle	prazno	ekološko	nišo	ali	
izrinile	 kakšno	od	 samoniklih	 vrst.	 In	
prav	morski	kunec	je	ena	takih	vrst.
V	Sredozemskem	morju	se	je	ta	vrsta	
prvič	 pojavila	 že	 leta	 1956	 in	 se	 v	
vsakem	okolju,	kjer	se	je	pojavila,	tudi	
ustalila.	 Začela	 je	 izrivati	 svoje	 rastli-
nojede	 tekmece,	 npr.	 salpe	 (Sarpa	
salpa).	 Poleg	 tega	 so	 zaradi	 zajetne	
paše	morskih	kuncev	v	tistem	okolju	že	
izginile	nekatere	vrste	morskih	alg.	Ne	
nazadnje	gre	za	predstavnike	nevarne	
vrste,	saj	vsebujejo	trni	na	njihovi	hrbtni	
plavuti	strup.	Če	pa	gledamo	iz	drugega	
zornega	kota,	pa	vidimo,	da	gre	za	ko-
mercialno	pomembno	vrsto.	Ob	obalah	
Izraela	tako	predstavlja	ta	vrsta	skupaj	s	
sorodno	vrsto	Siganus	rivulatus	tretjino	
ribjega	ulova	na	skalnatem	dnu.	V	neka-
terih	 vzhodnosredozemskih	 državah	
morske	kunce	vzgajajo	v	marikulturah.	
Obenem	 je	 morski	 kunec	 postal	 del	
prehranjevalne	verige,	saj	to	vrsto	rade	
plenijo	kirnje.
Ali	 se	 nam	 torej	 obetajo	 podobne	
izkušnje	 kot	 drugod	 v	 vzhodnem	
Sredozemlju?	 Za	 zdaj	 je	 o	 tem	 go-
voriti	 odločno	 prezgodaj.	 Saj	 tudi	
zloglasni	 kavlerpi	 (še)	 ni	 uspelo	 priti	
do	naših	meja.	In	ne	smemo	pozabiti	
na	nizke	zimske	temperature	morja,	ki	
v	 Tržaškem	 zalivu	 redno	 padejo	 pod	
10	oC.	Kakorkoli	že,	čas	bo	pokazal,	
kako	bo	z	usodo	temnega	morskega	
kunca	v	Jadranu.	
(Drugo	pojavljanje	temnega	morskega	
kunca	 so	 zabeležili	 sredi	 novembra	
2010	ob	obalah	otoka	Mljet.)

Novi zavojevalec v zalivu
Doslej	 je	 bilo	 v	 Tržaškem	 zalivu	
zabeleženih	komaj	ducat	tujerodnih	
vrst	morskih	organizmov.	Od	tega	sta	
bili	 le	 dve	 vrsti	 rib.	 Oranžnopikasta	
kirnja	(Epinephelus	coioides)	se	je	v	
Tržaškem	zalivu	pojavila	že	davnega	
leta	1998.	Še	živo	kirnjo	so	preselili	
v	Tržaški	akvarij,	kjer	je	v	nekaj	letih	
tudi	znatno	zrasla.	

		dr.	Lovrenc	Lipej					Foto:	Borut	Furlan
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Meni	se	je	nasmehnila	sreča,	
da	 sem	 imel	 nekatere	 take	
živali	 priložnost	 videti	 vsaj	

mrtve.	 Ko	 se	 je	 sodelavec	 Borut	
Mavrič	udeležil	italijanske	ekspedicije	v	
južnem	Jadranu,	na	kateri	so	vzorčevali	
globokomorske	ribe	in	nevretenčarje,	
je	ob	povratku	prinesel	veliko	globoko-
morskih	hrustančnic	in	nekatere	vrste	
globokomorskih	rib,	poleg	tega	pa	še	
ogromno	fotografskega	gradiva,	ki	 je	
nastalo	ob	tej	priložnosti.
Globokomorske	ribe	so	res	nenavadne	
tako	po	obliki	kot	tudi	po	morfoloških	
posebnostih.	 Nekatere	 so	 izjemno	
majhne	 in	 imajo	 razne	 prilagoditve,	
kot	so	fotofore,	druge	imajo	velike	oči,	
tretje	 raztegljivo	 žrelo	s	številnimi	 sa-
bljastimi	zobmi.	Nekatere	imajo	razne	
izrastke	na	glavi,	drugim	pa	iz	žrela	moli	
nekakšen	dolg	jezik,	ki	služi	kot	vaba.	

Za	veliko	večino	je	značilno,	da	odsto-
pajo	 od	 tipičnega	 hidrodinamičnega	
ribjega	modela,	kot	je	značilen	npr.	za	
sardele	ali	inčune.	Veliko	je	črvastih	in	
kačastih	oblik.	Morski	gad	(Chauliodus	
sloani),	ki	svojega	orožja	–	ostrih,	dol-
gih	in	sabljastih	zob	–	prav	nič	ne	skri-
va,	bi	lahko	gotovo	bil	navdih	za	avtorje	
novodobnih	 znanstvenofantastičnih	
stripov.	 Morsko	 podgano	 (Chimaera	
monstruosa)	 bi	 na	 pogled	 težko	 po-
vezovali	z	njenimi	najbližjimi	sorodniki	
morskimi	psi	 in	skati.	Še	najlepša	na	
pogled	je	srebrna	sekirica	(Argyrope-
lecus	 hemigymnus),	 ki	 preseneča	 s	
svojo	majhnostjo.	Majhnost	je	nasploh	
značilnost	 mnogih	 globokomorskih	
rib,	 pa	 čeprav	 zveni	 nekoliko	 para-
doksalno.	Vsi	si	ob	misli	na	globoko-
morsko	okolje	verjetno	predstavljamo	
notorične	bitke	med	orjaškimi	velelignji	
in	kiti	glavači.	Vendar	resnici	na	ljubo	
najdemo	 v	 globokomorskem	 okolju	
južnega	 Jadrana	 predvsem	 ribice,	 ki	
merijo	le	nekaj	centimetrov	v	dolžino.	
Tudi	 sicer	 je	 potrebno	 povedati,	 da	
globokomorsko	 živalstvo	 še	 vedno	
slabo	 poznamo.	 Tovrstnih	 ekspedicij	
je	bilo	namreč	doslej	premalo.
Toda	 ta	 skrivnostni	 svet	 večnega	
mraka	 in	 teme	 ni	 naseljen	 le	 z	 za-
nimivimi	 predstavniki	 globokomor-
skega	 življenja,	 ampak	 je	 žal	 tudi	
prepoln	odpadkov	s	površja.	Zmotno	
je	 prepričanje,	 da	 so	 globokomor-
ski	 jarki	 in	 kotanje	 pristna	 naravna	

Blišč in beda globokomorskega Jadrana
Srečanja	 z	 globokomorskimi	 orga-
nizmi	so	izredno	redka.	Le	malokdaj	
se	zgodi,	da	se	v	severnem	Jadranu	
pojavi	kakšna	vrsta,	ki	sicer	domuje	
v	 največjih	 globinah	 Jadranskega	
morja.	Velika	 večina	 ljudi	 se	 tako	 z	
globokomorskimi	 ribami	 ne	 sreča	
skorajda	nikoli,	če	pa	se	to	že	zgodi,	
gre	 običajno	 za	 kakšne	 dokumen-
tarne	 filme	ali	 knjige,	 ki	 prikazujejo	
življenje	v	velikih	globinah.

okolja	 onkraj	 dometa	 človeškega	
onesnaževanja.	Predvsem	neuničljive	
plastike	je	v	izobilju.	Izjemnost	skriv-
nostnega	globokomorskega	življenja	
in	neštetih	nenavadnih	prilagoditev	teh	
živali	na	kraljestvo	mraka	in	teme	tako	
kazi	zavedanje,	da	tudi	takemu	okolju	
ni	prizaneseno	...

		dr.	Lovrenc	Lipej					Foto:	Borut	Mavrič

morska podgana morski gad

skrivnosti jadranskih globin

srebrna sekirica
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Marko	Hlebec

Leta	Leta	2004	nas	žal	že	premi-
nuli	avstrijski	inštruktor	jamskega	
potapljanja	 Horst	 Schmid	 ni	

rabil	kaj	dosti	prepričevati,	da	se	mu	
pridružimo.	 Spoznali	 smo	 se,	 ko	 je	
delal	 tečaje	 jamskega	 potapljanja	 v	
Sloveniji,	in	leta	2002	nas	je	pri	njem	
tečaj	naredilo	6.	Kmalu	zatem	je	nad	
razmerami	in	nepredvidljivostjo	vodo-
staja	pri	nas	obupal	in	se	odločil,	da	bo	
tečaje	raje	delal	na	Floridi.	Prvič	smo	
se	precej	opirali	na	njegovo	logistiko,	

sami	smo	morali	poskrbeti	le	za	opre-
mo,	letalo	in	rent-a-car.
Vso	 opremo	 za	 jamsko	 potapljanje	
je,	 kot	 za	 vsako	 potovanje,	 najbolj	
ekonomično	vzeti	s	seboj.	Večina	opre-
me	je	dvojna,	poleg	nje	pa	potrebujemo	
tudi	kup	kolutov,	svetilk,	rezervnih	delov	
in	suho	obleko.	Na	prekoceanskih	letih	
smo	z	maso	prtljage	vedno	imeli	srečo	
ali	pa	malo	doplačali	za	opciji	2	x	30	kg	
ali	23	+	30	kg.	In	skoraj	vedno	je	kakšen	
kos	 prišel	 tri	 dni	 za	 nami	 (ali	 zaradi	
šlamparije	ali	zaradi	natančnega	pregle-
da,	saj	gre	vendarle	za	ZDA).	Na	letu	v	
ali	iz	ZDA	se	tudi	ni	možno	izogniti	vedno	
bolj	 pretiranim	 pregledom,	 testiranju	
potapljaških	luči	za	sledovi	eksploziva	
in	zadnje	leto	tudi	telesnemu	skenerju.	
Ampak	vse	za	našo	varnost.	:)
Pri	 opremi	 sem	omenil	 suho	obleko.	
Zakaj	pa	jo	potrebujemo	v	vodi,	ki	ima	
22	stopinj	Celzija?	Za	plovnost.	Brez	
heca.	Jeklenke	si	seveda	izposodimo	
na	Floridi,	sicer	še	vedno	ne	znamo	prav	
zanesljivo	 pretvoriti	 njihovih	 kubičnih	
čevljev,	 ampak	 so	 okoli	 16,5-litrske.	
Seveda	vsaka.	Dve	tehtata	brez	ventilov	
okoli	45	kg.	V	8-milimetrski	mokri	neo-
prenski	obleki	 in	 s	polnim	22-litrskim	
kompenzatorjem	plovnosti	je	potapljač	
v	sladki	vodi	ves	čas	na	meji	nevtralne	

plovnosti.	Uteži	v	jamskem	potapljanju	
pač	ne	uporabljajo.	Pa	še	ena	zanimi-
vost	glede	jeklenk	–	delovni	tlak	jeklenk	
je	165	barov,	prav	vsi	pa	jih	polnijo	na	
240	barov.	Zakaj	 to	počnejo,	smo	 jih	
vprašali.	»Because	we	can,«	je	bil	od-
govor.	No,	nad	količino	zraka	se	nekako	
nismo	pritoževali,	že	vedo,	kaj	počnejo,	
smo	si	mislili.	Potapljanje	smo	začeli	z	
zrakom,	saj	je	bil	nitrox	nekajkrat	dražji.	
A	pri	dolgem	potopu	na	globino	30	m	je	
bila	dekompresija	nesprejemljivo	dolga.	
Celo	v	jami,	ki	ima	povprečno	globino	
le	16	m,	zaloga	zraka	omogoča	precej	
daljši	 potop	 od	 nedekompresijskega	
časa,	sploh	na	ponovljenemu	potopu.	
Zato	smo	v	jeklenke	kmalu	polnili	tisto,	
kar	vsi	drugi	–	nitrox	32.	In	niti	ni	bilo	
tako	zelo	drago,	saj	zaračunajo	le	toliko	
nitroxa,	kolikor	ga	napolnijo.

High Springs
Prvo	leto	(2004)	smo	prileteli	v	Orlando,	
se	usedli	v	rezervirani	rent-a-car	in	se	
odpeljali	v	rezervirani	motel	v	mestecu	
High	Springs	s	komaj	5.000	prebivalci.	
Tam	 je	 eden	 od	 »centrov«	 jamskega	
potapljanja	na	Floridi.	Blizu	živi	training	
director	šole	NACD,	tam	ima	sedež	šola	
GUE,	imel	ga	je	tudi	proizvajalec	Salvo,	
še	vedno	ga	ima	Halcyon.	V	ta	kraj	se	

Jamsko potapljanje na Floridi
Florida	je	Meka	jamskega	potapljanja.	
Res	je,	da	so	po	svetu	še	lepše	loka-
cije,	a	Florida	 je	nekaj	posebnega,	
saj	 se	 je	 tam	 jamsko	 potapljanje,	
kot	ga	poznamo	danes,	začelo.	In	je	
seveda	še	vedno	zelo	dobro	razvito!	
Verjetno	si	je	že	vsak	slovenski	jamski	
potapljač,	 ko	 je	 nekje	 v	 Sloveniji	
prišel	 iz	 sifona	 z	 vidljivostjo	 enega	
metra,	temperaturo	vode	7	°C	in	mu	
je	obleka	zmrznila,	 še	preden	si	 jo	
je	uspel	sleči,	rekel:	»Ko	bom	velik,	
bom	šel	pa	“tauhat”	na	Florido	(ali	pa	
v	Mehiko).«

Uroš	Ilič					Foto:	Uroš	Ilič,	Igor	Vrhovec,	
Matej	Mihailovski
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je	preselilo	veliko	inštruktorjev	jamskega	
potapljanja.	Prvi	dan	nas	je	Horst	peljal	
k	 Larryju	 Greenu,	 training	 directorju	
šole	NACD.	Pri	njem	smo	si	izposodili	
jeklenke	 in	 dogovorili	 še	 zadnje	 po-
drobnosti	za	inštruktorski	tečaj	za	prvo	
stopnjo	 jamskega	potapljanja	 (Cavern	
diver),	ki	sva	ga	šla	delat	z	Igorjem.	Šola	
NACD	 (www.safecavediving.com)	 je	
najstarejša	organizacija	in	šola	jamske-
ga	 potapljanja,	 saj	 deluje	 že	 od	 leta	
1968.	To	je	ena	redkih	šol,	ki	ima	samo	
enega	 training	directorja,	 ki	na	 izpitih	
potrjuje	 inštruktorje.	 Tako	 držijo	 nivo	
kvalitete	 in	konsistence	 inštruktorskih	
izpitov.	Ker	on	pač	živi	na	Floridi,	so	tudi	
inštruktorski	izpiti	tam.	Za	vsako	od	treh	
stopenj	inštruktorskih	izpitov	je	tako	bilo	
treba	potovati	na	Florido.
Vzrokov,	zakaj	se	je	jamsko	potapljanje	
tako	 razmahnilo	 prav	 v	 teh	 krajih,	 je	
več.	 Imajo	 nadvse	 primerne	 jame,	
temperatura	 vode	 je	22	 °C,	 vidljivost	
pa	 večinoma	 odlična.	 Najvišji	 vrh	 na	
Floridi	je	visok	105	metrov,	povprečna	
nadmorska	 višina	 pa	 je	 30	 m.	 Po	
domače,	 ravnina.	Skoraj	vse	 jame	so	
seveda	zalite,	suhih	 jam	praktično	ne	
poznajo.	Večina	jam	je	aktivnih	izvirov.	
Zaradi	ravnega	terena	je	dostopnost	jam	
odlična,	saj	se	do	njih	 lahko	pripelješ	

z	 avtom.	 Največji	 raziskovalni	 zamah	
je	 imel	 pionir	 jamskega	 potapljanja,	
kot	ga	poznamo	danes,	Sheck	Exley,	
ki	 je	 bil	 najbolj	 aktiven	 v	 70.	 in	 80.	
letih	 prejšnjega	 stoletja	 in	 je	 raziskal	
večino	jam,	v	katerih	se	potapljamo	še	
danes.
Edina	 težava	 pri	 dostopu	 do	 jam	 je	
lastništvo	zemljišč.	Menda	je	nekaj	jam	
še	popolnoma	neraziskanih,	ker	lastniki	
ne	dovolijo	dostopa	preko	njihove	zem-
lje.	Amerika	pač.
Najbližje	High	Springsu	je	eden	najbolj	
obiskanih	jamskih	sistemov	z	več	vhodi,	
najbolj	znana	sta	Devil’s	Ear	 in	Devil’s	
Eye.	 Več	 kilometrov	 dolg,	 razvejan	
sistem	z	 veliko	stranskimi	 rovi,	 s	 stal-
nim	 pretokom	 in	 povprečno	 globino	
približno	 27	 metrov	 leži	 v	 privatnem	
parku	Ginnie	Springs.	Vstopnina	 v	 ta	
park	je	za	jamskega	potapljača	22	USD	
na	dan,	 za	 to	pa	nudijo	 infrastrukturo	
za	udobnost	potapljačev	–	stojala	 za	
jeklenke,	 mize,	 klopi,	 stopnice	 za	 v	
vodo,	...
Prvo	 leto	 smo	 delali	 poučen	 in	 tudi	
zabaven	tečaj	za	upravljanje	s	podvo-
dnim	skuterjem	v	jami,	ki	ob	pravilnem	
planiranju	zaradi	manjše	porabe	plina	in	
hitrejšega	premikanja	omogoča	daljšo	
penetracijo	v	jamo.

Peacock state park
Ko	smo	se	»naveličali«	tamkajšnjih	(De-
vil’s)	jam,	smo	se	preselili	60	milj	severno	
v	vasico	Luraville.	Motel	in	prehranjevanje	
v	fast	food	restavracijah	(ker	česa	druge-
ga	skorajda	ni	bilo)	smo	zamenjali	za	t.	
i.	trailer,	tipično	ameriško	hišo.	Prevod	
besede	 trailer	 je	prikolica.	Pravzaprav	
je	to	velika	prikolica,	navzven	podobna	
hiši,	ki	 jo	zgradijo	nekje	drugje	in	nato	
pripeljejo	na	parcelo,	kjer	bivajo.
Nekaj	 milj	 stran	 leži	 Peacock	 State	
Park,	park	v	lasti	države	Florida.	V	prvih	
dveh	letih	naših	prihodov	v	te	kraje	smo	
izračunali,	da	je	najceneje	za	80	USD	
kupiti	 kar	 letno	karto	 za	avto	 (v	njem	
do	8	potapljačev).	Tu	sta	dva	 ločena	
jamska	sistema,	eden	od	njiju	 je	pre-
cej	 razvejan,	 z	 več	vhodi	 in	prekinjen	
s	 sinkholi,	 po	 domače	 udornicami.	
Poleg	 Ginnie	 Springsa	 je	 ta	 sistem	
med	 jamskimi	potapljači	med	najbolj	
priljubljenimi.	Tu	je	možno	narediti	t.	i.	
»traverzo«,	 se	potopiti	 v	enem	vhodu	
in	 po	 1423	 metrih	 podvodnih	 rovov	
izplavati	pri	drugem	vhodu.	To	seveda	
ni	 tako	enostavno	kot	 se	bere,	 saj	 je	
treba	skrbno	slediti	 varnostnim	 in	na-
vigacijskim	postopkom,	saj	bi	se	sicer	
zlahka	izgubili	oz.	ne	bi	več	vedeli,	kje	
je	izhod.

J A M S K O  P O T A P L J A N J E  -  I Z O B R A Ž E V A N J E
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Luraville	 je	 tudi	 primerno	 izhodišče	
za	obisk	nekaterih	drugih	 jam:	Little	
River,	ki	je	sicer	prav	tako	v	državnem	
parku,	 a	 ne	 pobirajo	 vstopnine,	
Telford	 Springs,	 ki	 je	 na	 privatnem	
zemljišču,	kjer	so	leta	2004	in	2006	
dovolili	prehod,	letos	pa	ne	več,	zato	
smo	morali	do	vhoda	v	jamo	s	čolnom	
po	reki	ali	plavati.	Malo	dlje	proti	seve-
ru	je	še	ena	zanimiva	jama,	Madison	
Blue,	ki	nas	 je	dvakrat	presenetila	z	
res	odlično	vidljivostjo.	Šele	ko	sem	iz	
slovenskih	jam	leta	2004	prišel	v	flori-
dske,	sem	spoznal,	zakaj	proizvajalci	
potapljaške	 opreme	 delajo	 vedno	
močnejše	luči.	10	W	HID	žarnica,	ki	
je	pri	nas	povsem	dovolj,	je	bila	tam	
prava	brlivka.	Za	to	jamo	bi	lahko	trdil,	
da	je	bila	vidljivost	»tako	daleč,	kot	ti	
nese	luč«.

Merritts Mill Pond
Leta	 2004	 smo	 naredili	 enodnevni	
izlet	 v	 jamo	 Jackson	 blue,	 ki	 nas	 je	
navdušila.	Spoznali	smo,	da	je	ob	reki	
še	precej	izvirov,	zato	smo	leta	2006	
ponovno	naredili	selitev	proti	severo-
zahodu	do	mesta	Marianna.	Tam	so	
jame	dostopne	le	po	reki,	zato	smo	si	
sposodili	motorni	splav	in	obiskali	tri	
zanimive	jame	(poleg	prej	omenjene	
še	Hole	in	the	wall	in	Twin	cave).	Tam	
je	jam	še	kar	nekaj,	a	so	dostopne	le	
s	konfiguracijo	jeklenk	ob	strani	(ang.	
sidemount).
Leta	2004	in	2006	smo	se	potapljali	
Matej	Mihailovski,	Igor	Vrhovec	in	jaz,	
letos	pa	sva	šla	z	 Igorjem	predvsem	
na	 inštruktorski	 izpit	 za	 3.	 stopnjo	
(Cave	diver).	Seveda	sva	po	izpitu	že	
tretjič	obiskala	večino	poznanih	jam,	
Igor	je	vzel	tudi	fotoaparat	in	tri	fleše,	
kar	 nama	 je	 bil	 nov	 izziv.	 Letos	 sva	
opazila	 porast	 konfiguracije	 jeklenk	
ob	strani	telesa	tudi	na	potopih,	kjer	
konfiguracija	 jame	 tega	 ne	 zahteva.	
Tudi	 potapljačev	 z	 rebreatherji	 je	
bilo	 nekatere	 dni	 toliko	 kot	 tistih	 z	
jeklenkami.
Na	 Florido	 se	 še	 vrnemo,	 verjetno	
v	 kombinaciji	 s	 kakšnim	 »jamarskim	
tečajem«,	 za	 lastne	 užitke	 smo	 pa	
pred	 dvema	 letoma	 ugotovili,	 da	 je	
Mehika	 v	 nekaterih	 pogledih	 celo	
lepša.	 »Ko	 bom	 velik,	 grem	 pa	 na	
Bahame,«	sem	si	rekel,	ko	sem	videl	
slike	v	reviji	National	Geographic.

I Z O B R A Ž E V A N J E  -  J A M S K O  P O T A P L J A N J E
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V  mesecu decembru vam nudimo 25 % popust pri nakupu potapljaške opreme v naših trgovinah 
v Ljubljani in Piranu. 

TECHNISUB, BARE, APEKS, AQUALUNG, FABER, FINESSO, AP VALVES, SUUNTO 

Popust velja le za blago, ki je na zalogi ob nakupu z gotovino, pla ilno ali kreditno kartico. 
Razli ni popusti se med seboj ne seštevajo! 

 

Vabljeni! 

O G L A S I
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www.scubatom.net

Naslov: Tel.: Fax:
GSM: E-mail:
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Najznačilnejše	 obeležje	 in	 gla-
vna	 znamenitost	 Mostarja	 je	
kamniti	enoločni	most.	Danes	

mu	mnogi	z	romantičnim	pridihom	pra-
vijo	Polmesec	nad	Neretvo,	Vzhajajoči	
mesec,	Okameneli	mesec	ali	Okame-
neli	slap	 lepote.	Še	največkrat	pa	se	
sliši	Veliki	most	ali	Stari	most.	Kakorkoli	
že	ga	imenujemo,	je	zagotovo	poseben	
fenomen	v	svetu.	Mostar	je	vsekakor	
biser	hercegovske	ogrlice,	Stari	most	
pa	osebna	izkaznica	Bosne	in	Herce-
govine	 ter	 legenda	 za	 ves	 svet.	 Nje-
gova	 lepota	 obiskovalcem	 preprosto	
jemlje	 sapo.	 V	 senci	 njegovega	 loka	
se	 zbirajo	 popotniki,	 turisti,	 ljudje	 s	
pisateljskim	darom,	glasbeniki,	slikarji,	
fotografi,	…

Mostar v šoku …
Četrtek,	štiri	dni	pred	444.	tradicional-
nimi	višinskimi	skoki	s	Starega	mostu.	
Atmosfera	 v	 mestu	 je	 žalostna.	 Nad	
starim	kamnitim	mestnim	jedrom	se	je	
ustavil	črni	oblak.	Okoli	14.40	ure	 je	
tik	pod	tem	mostom	na	desnem	bregu	
Neretve	električni	tok	ubil	desetletne-
ga	 Mirzo	 Velagića,	 sina	 Veleževega	
nogometaša	Admira	Velagića.	Dečka	
je	 stresel	 močan	 električni	 tok	 takoj	
zatem,	ko	 je	 izstopil	 iz	Neretve	 in	se	
prijel	 za	 železno	 konstrukcijo	 impro-

viziranega	 šanka,	 ki	 je	 bil	 postavljen	
tik	ob	 reki.	Neuradno	se	 je	govorilo,	
da	je	za	nesrečo	pod	Starim	mostom	
kriva	 poškodovana	 razdelilna	 škatla	
za	električno	energijo,	iz	katere	so	bili	
napeljani	kabli	do	spornega	šanka.
Vse	se	je	zgodilo	v	trenutku.	Otroci	so	
se	kopali	v	Neretvi,	ko	je	nekdo	zakli-
cal:	»Pokličite	prvo	pomoč!«	Očividci	
so	 pripovedovali:	 »Nekaj	 trenutkov	
pred	 tragičnim	 dogodkom	 so	 čistili	
šank	in	z	vodo	polivali	vse	hladilnike,	ki	
so	bili	v	šanku	in	tik	ob	njem.	Deček	se	
je	pri	izstopu	iz	reke	prijel	za	kovinski	
del	in	se	takoj	začel	krčevito	tresti.	La-
stnik	šanka	ga	je	poskušal	rešiti,	prijel	
ga	je	in	ga	poskušal	odriniti.	Medtem	
pa	 je	 električni	 tok	 stekel	 tudi	 skozi	
njegovo	telo.	Boj	za	življenji	 je	opazil	
lastnikov	 sin.	 Ta	 je	 izklopil	 električni	
tok,	lastnik	šanka	in	deček	pa	sta	padla	
v	 vodo.	 Kljub	 hitri	 intervenciji	 dečku	
ni	 bilo	 pomoči.	 Po	 mnenju	 doktorja	
Vinkoviča	 je	 pravi	 mali	 čudež,	 da	 je	
reševalcem	 med	 reanimacijo	 celo	
uspelo	vzpostaviti	kratek	in	šibek	ritem	
srca.	Kombinacija	vode	in	elektrike	je	
bila	za	Mirzo	žal	usodna.
Zaradi	tragedije,	ki	se	je	zgodila,	so	or-
ganizatorji	skokov	Klub	skakača	u	vodu	
Mostari	pripravili	tiskovno	konferenco	
za	novinarje,	na	njej	pa	odpovedali	vse	
petkove	in	sobotne	kulturne	ter	zaba-
vne	prireditve.	Tradicionalno	športno	
manifestacijo	 v	 višinskih	 skokih	 s	
Starega	 mostu	 so	 najavili	 za	 nedeljo	
ob	16.00	uri.

444.	tradicionalni	višinski	skoki	s	Sta-
rega	mostu
Vsako	 leto	konec	 julija	 (zadnji	vikend	
v	 mesecu)	 mostarski	 skakalni	 klub	
organizira	 tekmovanje,	 imenovano	
Ikari.	Tekmovanje	v	skokih	s	Starega	
mostu	v	mrzlo	Neretvo	je	več	kot	štiri	
in	pol	stoletja	dolga	tradicija,	danes	v	
ponudbi	s	hitro	razvijajočo	se	mostar-
sko	turistično	industrijo.	Prvi	pogumni	
skakalci	so	se	v	globino	21	m	pognali	
že	davnega	leta	1566,	takoj	ko	je	bil	
most	zgrajen,	in	ta	običaj	ni	zamrl	do	
danes.	Tradicije	niso	prekinili	niti	med	
vojno,	saj	so	skakali	s	posebej	za	 to	
priložnost	narejene	ploščadi.	Večletni	
zmagovalec	 skokov	 Emir	 Balić,	 ki	 je	
s	 Starega	 mostu	 skočil	 kar	 tisočkrat	
in	ima	prepoznaven	slog	skakanja	na	
glavo,	se	nesrečnega	novembra	1993,	
ko	je	bil	most	porušen,	spominja	tako-
le:	»Bilo	je,	kot	da	mi	je	umrl	družinski	
član.«
Prireditev	s	skoki	je	prava	paša	za	oči	
in	medijski	spektakel	z	mednarodno	
udeležbo	tekmovalcev.	Spremljajo	ga	
tudi	razni	kulturni	in	zabavni	dogodki:	
»šlaufijada«,	 izbor	najboljše	tetovaže	
z	motivom	Starega	mostu,	turnir	v	»ta-
vli«,	glasbeni	program,	 tradicionalna	
»bakljada«	 (skoki	 z	 baklami),	 ki	 se	
začne	točno	ob	polnoči,	pitje	kave	iz	
največje	džezve	na	svetu	 ter	zabava	
na	plaži	pod	Starim	mostom.
Ikari	(tekmovalci)	se	pomerijo	v	dveh	
kategorijah:	v	skokih	na	noge	in	sko-
kih	na	glavo.	Najbolj	poznani	stil	skoka	
na	glavo	je	»Lasta«,	zatem	»Prevoj«	in	
»Aviona«.	Stili	na	noge	so:	»Polulet«,	
»Let«,	 »Ćupica«	 in	 najelegantnejši	

Polmesec nad Neretvo
Najznačilnejše	obeležje	in	glavna	zna-
menitost	Mostarja	je	kamniti	enoločni	
most.	Danes	mu	mnogi	z	romantičnim	
pridihom	pravijo	Polmesec	nad	Ne-
retvo,	Vzhajajoči	mesec,	Okameneli	
mesec	ali	Okameneli	slap	lepote.	Še	
največkrat	pa	se	sliši	Veliki	most	ali	
Stari	most.	Kakorkoli	že	ga	imenuje-
mo,	 je	 zagotovo	 poseben	 fenomen	
v	 svetu.	 Mostar	 je	 vsekakor	 biser	
hercegovske	ogrlice,	Stari	most	pa	
osebna	izkaznica	Bosne	in	Hercego-
vine	ter	legenda	za	ves	svet.	Njegova	
lepota	obiskovalcem	preprosto	jemlje	
sapo.	 V	 senci	 njegovega	 loka	 se	
zbirajo	popotniki,	 turisti,	 ljudje	s	pi-
sateljskim	darom,	glasbeniki,	slikarji,	
fotografi,	…

Marko	Osojnik					Foto:	Marko	Osojnik
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stil	»Štanga«.	Vsaka	od	kategorij	ima	
posebno	 komisijo.	 Le-ta	 pri	 skoku	
ocenjuje	 prihod	 na	 most,	 stojo	 na	
mostu,	 način	 odriva,	 tekmovalčev	
let,	 figuro,	 lepoto,	 stabilnost,	 stil	 in	
tudi	padec	v	vodo.	Pogumni	skakalci	
se	morajo	spopasti	z	višino	mostu,	ta	
je	okoli	21	metrov,	odvisna	pa	je	od	
vodostaja	 Neretve.	 Skakalce	 v	 vodi	
čaka	 tudi	 past,	 saj	 je	 po	 besedah	
organizatorja	prostor,	kjer	je	mogoče	
varno	doskočiti,	velik	le	4	x	4	m,	zato	
je	treba	skakati	precej	precizno.	Glo-
bina	Neretve	na	tem	mestu	je	največ	
do	 6	metrov.	 Šok	 za	 tekmovalca	 je	
tudi	velika	temperaturna	razlika	med	
vodo	in	zrakom.	Neretva	se	v	poletnih	
mesecih	segreje	komaj	do	14	stopinj	
Celzija,	 medtem	 ko	 je	 temperatura	
zraka	 lahko	 tudi	 okoli	 40	 stopinj	
Celzija.

Ob	 sodniških	 ocenah	
se	včasih	zaslišijo	tudi	
glasni	 žvižgi.	 Nekateri	
pravi jo,	 da	 komisi ja	
domač inom	 včas ih	
malo	 pogleda	 skozi	
prste,	 vendar	 organi-
zatorji	 in	 komisija	 to	
odločno	 zavračajo	 in	
pravijo:	 »Domači	 tek-
movalci	 so	 vsekakor	
v	 prednosti,	 kajti 	 tu	
v	 Mostarju	 se	 naučiš	
najprej	 hoditi	 in	 takoj	
nato	skakati.«
444.	tradicionalne	sko-
ke	s	Starega	mostu	je	
poleg	tragične	nesreče	
mladega	 Mirze	 zazna-

moval	 tudi	neobičajno	močan	veter.	
Ta	sicer	ni	prekinil	tekmovanja,	je	pa	
zagotovo	 pri	 marsikaterem	 tekmo-
valcu	pripomogel	k	slabšemu	letu	in	
slabim	sodniškim	ocenam.	Začetek	
športne	manifestacije	 je	z	 izvrstnim	
skokom	 na	 noge	 odprl	 Jasmin	 Pa-
dalo.	 Več	 kot	 tisočglava	 množica	
je	 uživala	 v	 spektakularnih	 skokih,	
organizatorji	 pa	 so	 za	 ogled	 tekme	
pobirali	po	5	konvertibilnih	mark	na	
osebo.	Sam	sem	se	zaradi	»narave	
svojega	dela«	plačilu	skokov	izognil.	
Zahvala	za	posluh	za	moje	želje	gre	
Divers	klubu	Mostari,	Klubu	skakača	
u	vodu	Mostari	in	kajakašem.	Oni	so	
mi	 omogočili	 »parter	 v	 gledališču«	
–	pozicijo	v	vodi	pod	Starim	mostom.	
Kajakaši,	 potapljači	 in	 reševalci	 so	
me	 z	 gumijastim	 motornim	 čolnom	
pripeljali	 na	 točko,	 kamor	 so	 Ikari	

med	 tekmo	 v	 svojem	 prefinjenem	
letu	padali	v	vodo.	Dvourno	fotogra-
firanje	 in	plavanje	 v	mrzli	Neretvi	 je	
bilo	sicer	naporno,	 vendar	nepoza-
bno	in	neponovljivo.	Pogled	iz	vode	
proti	 Staremu	 mostu	 pa	 več	 kot	
fantastičen.	 Bil	 sem	 presrečen,	 da	
plavam	pod	tem	mogočnim	mostom,	
v	senci	njegovega	veličastnega	loka.	
Zaradi	 mrzle	 reke	 in	 vročega	 zraka	
sem	imel	pri	fotografiranju	»polovičk«	
(fotografije	 nastanejo	 delno	 v	 vodi,	
delno	na	suhem)	manjše	težave	s	po-
dvodnim	fotoaparatom	zaradi	rošenja	
»fisheye	kupole«.	Med	opazovanjem	
adrenalinskih	skokov	mi	je	bilo	nepo-
membno,	kdo	bo	stal	na	stopničkah	
za	zmagovalce.	V	mojih	očeh	so	bili	
zmagovalci	vsi,	ki	so	si	upali	skočiti	z	
visokega	Polmeseca	nad	Neretvo.
Na	najvišjo	stopničko	je	letos	v	zelo	
močni	 konkurenci	 30	 skakalcev	
stopil	 Mostarčan	 Arman	 Puzić.	 Ta	
je	 zahtevno	 mostarsko	 komisijo	 za	
skoke	 prepričal	 s	 spektakularno	
izvedbo	 tradicionalne	 »mostarske	
lastovke«,	za	katero	je	dobil	kar	pet	
desetk.	Med	25	konkurenti	v	skokih	
na	noge	 je	zmago	slavil	 Igor	Kazić.	
V	premoru	pred	finalno	tekmo	so	or-
ganizatorji	poskrbeli	tudi	za	atraktivni	
nastop	 profesionalnih	 skakalcev	 v	
figurativnih	 skokih.	 Svetovna	 moj-
stra	 v	skokih	Siniša	Lukić	 in	Marko	
Pavlović	sta	z	akrobatskimi	skoki	je-
mala	dih	mnogim	gledalcem.	To	leto	
so	s	Starega	mostu	leteli	tekmovalci	
iz	 Bosne	 in	 Hercegovine,	 Srbije	 in	
Črne	Gore.	Najmlajši	tekmovalec	je	
bil	Hilmo	Pehilj	iz	Mostarja,	ta	je	kot	
mladoletnik	 skakal	 z	 dovoljenjem	
svojih	staršev.
S	 Starega	 mostu	 pa	 ne	 skačejo	
samo	 v	 času	 tekmovanj.	 V	 času	
turistične	sezone	se	drzni	mostarski	
mladci	iz	kluba	Mostari	sprehajajo	po	
kamnitem	 mostu.	 S	 spektakularno	
hojo	 po	 zunanji	 strani	 ograje	 priva-
bljajo	obiskovalce,	vendar	skoka	ne	
opravijo,	 dokler	 v	 množici	 ljudi	 ne	
naberejo	dovolj	denarne	spodbude.	
Pogoste	besede,	ki	se	slišijo	na	mo-
stu	so:	»We	are	collecting	money	for	
the	jump«	ali	»No	money,	no	funny.«	
Ko	se	v	klobuku	nabere	približno	25	
evrov,	 skakalec	 in	 njegova	 družba	
turistom	uprizorijo	pravi	šov.
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Jana	Bučar	in	Blaž	Berden					Foto:	Sašo	Sapač,
Kristjan	Šimonka,	Blaž	Berden

Ladja	s	štiričlansko	posadko	se	je	
bleščala	od	čistoče;	potapljaški	
vodič	 Ivan	 Banjan	 -	 Banjo	 nas	

je	 za	 uvod	 seznanil	 s	 pravili	 in	 re-
dom	bivanja	na	ladji.	Na	palubi	zadaj	
smo	 naložili	 in	 pripravili	 vsak	 svojo	
opremo,	 jeklenke	 pa	 so	 nas	 čakale	

že	 napolnjene.	 Namestili	 smo	 se	 po	
majhnih,	a	udobnih	kabinah	in	že	smo	
zaslišali	 zvonec,	 ki	 nas	 je	 vse	dneve	
križarjenja	 opozarjal	 na	 »briefing«	 ali	
obrok	hrane.
Na	 prvem	 potopu	 –	 »check	 dive«	
–	na	lokaciji	Mrduja	na	Braču,	ki	bi	
ga	 lahko	 poimenovali	 »Arizona	 de-
sert«,	smo	na	peščenem	dnu	poleg	
nekaj	morskih	kumar	 in	zvezd	nale-
teli	na	»pozabljene«	smeti	neznanih	
veseljakov,	ob	katerih	smo	na	žalost	
lahko	 pomislili	 le	 na	 organizacijo	
čistilne	akcije.
Naslednji	dan	smo	naredili	dva	»wre-
ck	 dive«	 potopa.	 Najprej	 potop v 
modro,	pri	katerem	smo	se	dvigova-
li	ob	slikovitem	grebenu,	ki	je	skrival	
mnoge	 sicer	 običajne	 prebivalce	
morskih	globin.	Drugi	»wreck-ribolo-
vec«	se	je	nahajal	na	globini	22	m	in	

Foto: Blaž Berden

»Pod budnim Gogojevim očesom.«

Foto: Blaž Berden

»Pod budnim Gogojevim očesom.« posledično	je	bil	ta	potop	tudi	manj	
zahteven.	Nekateri	so	ga	izkoristili	za	
preizkušanje	svojih	fotografskih	spo-
sobnosti.
Prav	vsi	smo	z	veseljem	pričakovali	
potop	 v	 Špiljo	 pri	 Bundaču	 v	 uvali	
Lučice	 na	 otoku	 Brač,	 katere	 po-
sebnost	 naj	 bi	 bile	 med	 potapljači	
pogosto	videne	jate	gofov,	večjih	rib,	
ki	se	zadržujejo	v	njej.	Žal	mi	nismo	
imeli	 te	 sreče.	 Očitno	 so	 se	 pred	
nami	 umaknile	 nižje	 v	 sifon.	 Kljub	
temu	nas	 je	 jama	s	 svojo	 velikostjo	
in	 veličastnostjo	 očarala.	 Skratka,	
odlična	 lokacija	 za	 potapljanje,	
omogoča	 dobre	 fotografije,	 ker	 je	
dovolj	osvetljena	z	vhoda,	saj	svetlo-
ba	 pada	 do	 dna	 na	 globini	 dobrih	
30	 m.	 V	 jami	 smo	 opazili	 številne	
kapnike,	kar	potrjuje,	da	v	preteklosti	
le-ta	ni	bila	poplavljena,	stene	pa	so	
obraščene	s	koralami.
Sledil	 je	 potop	 na	 grebenu	 »Smoči	
guzica«	 na	 Hvaru,	 ki	 se	 ponaša	 s	
širnim	 rastiščem	 rumenih	 –	 albino	
–	gorgonij,	malo	globje	(do	globine	
40	m)	pa	smo	našli	tudi	nekaj	rdečih.	
Za	nekaj	sekund	smo	imeli	priložnost	
ujeti	tudi	jato	palamid,	ki	so	švignile	
mimo	nas,	vendar	so	žal	bile	prehitre	
za	fotoobjektiv.	Očarali	so	nas	različni	
polži,	 škampi,	 jastogi,	 škarpine,	
morene,	 ter	 množine	 rib,	 ki	 so	 nas	
obkrožale.	
Kadar	jo	na	takih	križarjenjih	zagode	
vreme,	 je	 koristno	porabiti	 čas	 tudi	
za	orientacijski	potop.	Pred	valovi	in	
neugodnim	vremenom	smo	se	zatekli	
v	zalivček	blizu	mesta	Stari	Grad	na	
Hvaru.	 Orientacija	 nam	 je	 odlično	
uspela,	 dodaten	 motiv	 pa	 je	 bil	 v	
zalivu	 zasidran	 katamaran	 našega	
znanca.
Zanimiva	dogodivščina	nas	je	čakala	
na	 lokaciji	 Vodnjak	 na	 otoku	 Hvar,	

KRIŽARJENJE S 
KONKORDIJO

Konec	 septembra	 je	 PD	 Murska	
Sobota	 organiziralo	 potapljaško	
križarjenje	po	Jadranu.	Pot	smo	začeli	
v	Omišu,	kjer	so	se	takoj	ob	izplutju	
skozi	oblake	prebili	prvi	sončni	žarki	
ter	 nas	 skupaj	 z	 rahlim	 pikanjem	
dežnih	kapljic	in	mavrico	pospremili	
novim	 potapljaškim	 dogodivščinam	
in	izkušnjam	naproti.
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kjer	 je	 rastišče	različnih	albino	gor-
gonij,	na	globini	40	m	pa	je	mogoče	
videti	tudi	veličastne	rdeče	primerke	
te	vrste.	Žal	smo	bili	prisiljeni	potop	
skrajšati	 zaradi	 močnega	 podvod-
nega	toka,	ki	nas	je	po	potopu	»raz-
nesel«	vzdolž	obale.	Posadka	nas	je	
nato	 z	 gumenjakom	 varno	 pobrala.	
Med	fizično	zelo	napornim	potopom	
smo	si	pridobili	marsikatero	koristno	
izkušnjo.	
Zaradi	slabega	vremena	smo	se	zasi-
drali	v	Grčki	uvali,	nekaj	»fanatikov«	pa	
se	nas	je	odločilo	za	potop	ob	obali.	
Nagrajeni	smo	bili	s	čudovitim	belim	
polžkom	z	vijoličastimi	ščetinami	na	
hrbtu,	ki	ga	je	Kristjan	potrpežljivo	in	
po	več	poskusih	ujel	v	 fotoobjektiv.	
Probleme	 mu	 je	 pri	 tem	 povzročal	
še	 vedno	prisoten,	čeprav	 šibkejši,	
vodni	tok.	
Nočni	 potop	 je	 vedno	 nekaj	 po-
sebnega	 in	 tako	 je	 bilo	 tudi	 tokrat.	
Pozdravil	nas	 je	mladi	ugor,	ki	 smo	
ga	 presenetili	 zunaj	 njegovega	 do-
movanja.	Iz	luknje	ni	pomolil	le	svoje	
glave,	kot	je	to	običajno,	temveč	smo	
ga	 lahko	 občudovali	 v	 vsej	 njegovi	
velikosti.	Hobotnice	se	niso	dale	mo-
titi,	škarpine	pa	so	ponosno	stražile	
svoje	skale.
Šest i , 	 p redzadnj i 	 dan	 našega	
potapljaškega	 tedna	 smo	 se	 vrnili	
na	 Brač,	 kjer	 smo	 na	 dveh	 poto-
pih	 občudovali	 barvite	 grebene,	
obraščene	z	gorgonijami,	s	spužvami	
in	 še	 čim,	 ter	 skale,	 zasedene	 s	
številnimi	 škarpinami,	 obkrožale	 pa	
so	nas	jate	rib.	Zanimivo	je	bilo	videti	
okostje	ribe,	ki	je	ležalo	na	peščenem	
dnu,	 srečali	 smo	 se	 tudi	 z	 ne	 prav	
majhno	hobotnico	in	ugorjem.	
Kar	dve	noči	smo	prebili	v	čudovitem	
samotnem	zalivčku	Grčka	uvala,	kjer	
se	je	Mojci	izpolnila	dolgoletna	želja	

po	 srečanju	 z	 morskim	 konjičkom,	 ki	
ga	je	Sašo	našel	kar	med	potapljanjem	
na	dah.
Zadnji	dan	in	še	zadnji	potop,	katerega	
žalostna	 posebnost	 je	 bila	 odvržena	
ribiška	mreža,	ki	se	je	zataknila	na	vrhu	
grebena	 in	 v	 katero	 so	 se	 nesrečno	
zapletli	 številni	 raki.	 Z	 noži	 smo	 jih	
skušali	 osvoboditi	 zavozlanih	 vrvic,	
vendar	 smo	 žal	 rešili	 le	 malokaterega	
nepoškodovanega.
Po	izplavanju	smo	se	zavedli,	da	je	naš	
teden	 na	 morju	 minil,	 vsi	 smo	 si	 želeli	
ostati	še	vsaj	nekaj	dni	in	narediti	še	kak	
potop	 več,	 vendar	 je	 žal	 vsega	 lepega	
enkrat	konec.	Marsikdo	je	dosegel	svoje	
cilje,	od	včlanitve	v	»Klub	100«	s	sto	po-
topi	do	pridobitve	pogojev	za	naslednjo	
zvezdico	in	podobnih	osebnih	želja.
Po	skupinski	fotografiji	smo	se	odpravili	
na	dolgo	vožnjo	nazaj	proti	Prekmurju.
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Del dohodnine namenite potapljanju
Pomembna	novost	novega	zakona	o	dohodnini	je,	da	0,5	odstotka	dohodnine	lahko	namenimo	zvezam	ali	društvom,	ki	
delujejo	v	javnem	interesu.	Med	ta	spada	tudi	Slovenska potapljaška zveza	in	nekatere	njene	članice.	Izkoristite	možnost	
in	s	tem	delom	dohodnine	podprite slovensko potapljanje,	humanitarno	dejavnost	Podvodne	reševalne	službe	in	akti-
vnosti	širšega	javnega	interesa.
Na	 šesti	 strani	 obrazca	 za	 odmero	 dohodnine	 najdete	
tabelo,	 v	 katero	 vpišete	 davčno	 številko	 upravičenca	 in	
odstotek,	ki	ga	namenjate	posameznemu	upravičencu.	V	
primeru	Slovenske	potapljaške	zveze	torej	vpišete	davčno	
številko	94008914,	kot	kaže	slika	spodaj.
Davka	zaradi	tega	ne	boste	plačali	nič	več!	Tukaj	le	navedete	
komu	ta	denar	namenjate.	Za podporo motivirajte čim 
več svojih prijateljev, družinskih članov in znancev.	
Donacijo	 do	 skupnega	 odstotka	 0,5%	 lahko	 namenite	
več	prejemnikom,	vsekakor	pa	ne	pozabite	na	SPZ	ali	vaš	
matični	klub,	v	kolikor	ima	ustrezen	status.

Društva, katerim lahko namenite del dohodnine:
-	SLOVENSKA	POTAPLJAŠKA	ZVEZA		
-	KLUB	ZA	PODVODNE	AKTIVNOSTI	NOVO	MESTO
-	KROTA	SUB	POTAPLJAŠKI	KLUB		
-	DRUŠTVO	ZA	RAZISKOVANJE	MORJA	IN	PODVODNE		
		ŠPORTE	LJUBLJANA	
-	POTAPLJAŠKO	DRUŠTVO	PONIREK	KOČEVJE	
-	DRUŠTVO	POTAPLJAČEV	VIDRA	KRŠKO	
-	DRUŠTVO	ZA	PREISKOVANJE	VODA	CELJE	
-	DRUŠTVO	ZA	PODVODNE	DEJAVNOSTI	BLED	

-	POTAPLJAŠKO	DRUŠTVO	PTUJ	
-	ŠPORTNO	POTAPLJAŠKO	IN	RIBIŠKO	DRUŠTVO
-	POTAPLJAČI	LUKE	KOPER	
-	DRUŠTVO	ZA	PODVODNE	DEJAVNOSTI	KRANJ	
-	DRUŠTVO	ZA	PODVODNE	DEJAVNOSTI	SOČA	
-	POTAPLJAŠKO	DRUŠTVO	MURSKA	SOBOTA	
-	POTAPLJAŠKO	DRUŠTVO	MARIBOR	
-	DRUŠTVO	ZA	PODVODNE	DEJAVNOST	JEZERO	VELENJE
-	DRUŠTVO	ZA	PODVODNE	DEJAVNOSTI	TOLMIN		

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

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 februarja:
Vaš prvi potop po opravljenem 
začetnem tečaju ...  
1.		 je	bil	s	kolegom	P1	do	globine	

10	metrov.
2.		je	bil	s	starejšim	potapljačem	

P2	do	globine	15	metrov.
3.		je	bil	z	inštruktorjem	do	20m.
4.		po	 tečaju	 se	 nisem	 več	 po-

tapljal.

Anketa meseca januarja:
Ali ste se že potapljali pod 
ledom?
1.		Pod	ledom	sem	se	potapljal	že	

velikokrat.
2.		Pod	ledom	sem	se	potapljal	le	

na	tečaju	specialnosti.
3.		Pod	ledom	se	nisem	potapljal,	

ker	nimam	pogojev.
4.		Pod	led	me	ne	mika.
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Abecedno kazalo - POTAPLJAČ 2010
BIOLOGIJA
-		 dr.	Lovrenc	Lipej:	Morski	psi	izginjajo	(49/10)
-		 Marko	Osojnik:	Cat	fish	(49/18)
-		 dr.	Tom	Turk:	Pod	gladino	Mediterana	-	Facelina	bosto-

niensis	(49/25)
-		 dr.	Lovrenc	Lipej:	Prilov	(50/8)
-		 Marko	Osojnik	in	Jure	Višnar:	Sulec	-	kralj	voda	(50/10)
-		 dr.	Lovrenc	Lipej:	Nenavadna	 rakovica	 tudi	 v	Sloveniji	

(50/10)
-		 dr.	Tom	Turk:	Pod	gladino	Mediterana	-	Cumanotus	beau-

monti	(50/26)
-		 dr.	Lovrenc	Lipej:	Zanimivosti	izpod	oceanografske	boje	

(51/11)
-		 dr.	Tom	Turk:	Pod	gladino	Mediterana	-	Symphodus	ocel-

letus	(51/26)
-		 dr.	Lovrenc	Lipej:	Beli	električni	skat	(52/24)
-		 dr.	Lovrenc	Lipej:	Nova	vrsta	murene	v	Jadranu	(53/8)
-		 dr.	Lovrenc	Lipej:	Podvodne	neznanke	na	domačem	pragu	

(53/17)
-		 dr.	Tom	Turk:	Pod	gladino	Mediterana	 -	Parablennius	

gattorugine	(53/26)
-		 dr.	Lovrenc	Lipej:	Novi	zavojevalec	v	zalivu	(54/10)
-		 dr.	Lovrenc	Lipej:	Blišč	in	beda	globokomorskega	Jadrana	

(54/11)

DOGODKI
-		 Boris	Kolar:	Vojne	ostaline	v	Dravi	(49/14)
-		 Tea	Štoka:	Novoletni	potop	v	Piranu	(49/22)
-		 Maja	Hren:	5.	potapljaški	veleslalom	(49/23)
-		 Jure	Gasparič:	DRM	OnLine	(50/6)
-		 Iztok	Pohorec:	Eko	akcija	Drava	2010	(50/12)
-		 dr.	Mitja	Slavinec:	Slovenijo	smo	čistili	 tudi	pod	vodo	

(50/13)
-		 Jurij	Grobovšek:	Sava	Extrem	2010	(50/13)
-		 Alenka	Fidler,	Kaludija	Poropat	 in	Peter	Majcen:	Po-

tapljanje	AST	2010	(50/18)
-		 Jure	Gasparič:	Zaključen	DRM	Fresh	2010	(51/6)
-		 Maja	Zavratnik:	Mima	2010	(51/8)
-		 Jakica	Potočnik:	Čistilna	akcija	Sveti	Juraj	2010	(52/9)
-		 Tanja	Daić:	Rab	Dive	Off	2010	(53/6)

IN MEMORIAM
-		 dr.	Lovrenc	Lipej:	Dušan	Podgornik	(50/16)
-		 dr.	Mitja	Slavinec:	Potapljaška	nezgoda	(50/16)
-		 dr.	Lovrenc	Lipej:	Žigi	Dobrajcu	 v	 slovo	 (1979-2010)	

(52/8)
-		 Nedjan	Kastelic:	Zaljubljen	v	umetnost	in	morje	(50/17)

IZOBRAŽEVANJE
-		 Uroš	Ilič:	Dekompresijska	bolezen	(49/6)
-		 Milan	Pergar	Cic:	Paradajzarica	(49/17)
-		 Igor	Urh:	Prvi	začetki	podvodne	fotografije	(49/20)
-		 Jože	Škrilec:	Strešni	prtljažniki	(50/5)
-		 Irena	Prezelj:	SSI	Scuba	Schools	International	(50/19)
-		 Marko	 Hlebec:	 Prva	 pomoč	 za	 potapljače	 -	 5.	 del	

(50/24)
-		 Marko	 Hlebec:	 Prva	 pomoč	 za	 potapljače	 –	 6.	 del	

(51/22)

-		 SPZ:	CMAS-ov	mednarodni	potapljaški	kodeks	(52/22)
-		 Pod	gladino	mediterana:	Pravilni	morski	ježki	(52/26)
-		 Igor	 Urh:	 Zgodovina	 hitrosti	 dvigovanja	 potapljača	

(53/20)
-		 dr.	Mitja	Slavinec:	Fizika	potapljanja	–	avtonomija	potopa	

(53/24)
-		 Marko	Hlebec:	Prva	pomoč	s	kisikom	(54/5)
-		 Uroš	Ilič:	Jamsko	potapljanje	na	Floridi	(54/12)

OPREMA
-		 Matko	Mioc:	Kako	izbrati	uteži	potapljaški	nož	in	torbo	za	

potapljaško	opremo	(50/4)
-		 Matko	Mioč:	Jeklenka,	kopenzator	plovnosti,	regulator	in	

manometer	(51/4)
-		 Uroš	Ilič:	Rebreather	-	delovanje	in	nevarnosti	(52/4)
-		 Uroš	Ilič:	Dodatna	potapljaška	oprema	(53/4)

PODVODNI ATLAS SLOVENIJE
-		 Blejsko	jezero	(52/19)
-		 Črno	jezero	(53/19)
-		 Jezero	v	Lužnici	(54/19)

REPORTAŽA
-		 Darko	Hribar:	Izvir	Obrha,	v	reviji	številka	49/12)
-		 Domen	 Skuk	 –	 Tunko:	 Zgodba	 o	 potopljenem	 gozdu	

(49/16)
-		 Maja	Krašovec:	Stažni	potop	Neum	(49/24)
-		 Aleš	Špes:	Lina	(50/23)
-		 Borut	 Furlan:	 Layang	 Layang	 –	 letalonosilka	 v	 Južnem	

Kitajskem	morju	(51/12)
-		 Tea	Štoka:	Sesljan	(51/18)
-		 Borut	Furlan:	Leseni	“koralni”	greben	Mabula	(52/12)
-		 Tea	 Štoka:	 7.	 potapljaški	 tabor	 na	 Malen	 Lošinju	

(52/17)
-		 Franc	 Grčar:	 Na	 najvišji	 in	 najnižji	 točki	 v	 enem	 dnevu	

(52/20)
-		 Borut	Furlan:	Sipadan	-	želvji	otok	(53/12)
-		 Maja	Hren:	Med	potopom	na	180	metrov	ni	težko	umreti	

(53/22)
-		 Marko	Osojnik:	Polmesec	nad	Neretvo	(54/20)
-		 Jana	 Bučar	 in	 Blaž	 Berden:	 Križarjenje	 s	 Konkordijo	

(54/22)

SPZ
-		 dr.	Mitja	Slavinec:	Skupščina	SPZ	(50/14)
-		 dr.	Mitja	Slavinec:	Dan	potapljačev	Slovenije	(51/16)
-		 dr.	Mitja	Slavinec:	Nezgoda	v	Sveti	Marini	(51/21)
-		 dr.	Mitja	Slavinec:	Tradicionalni	novoletni	kolegij	(54/4)

ŠPORT
-		 Tanja	Daić:	Globinsko	Svetovno	prvenstvo	na	Bahamih	

(49/4)
-		 Tanja	Daić:	Mad	Cup	2010	(50/20)
-		 Marko	Šifrar:	Prvo	mesto	ostaja	v	Sloveniji	(50/22)
-		 Peter	Valenčič:	Podvodni	ribolov	-	II.	krog	(51/20)
-		 Jure	Daić:	Novi	svetovni	rekord	(52/10)
-		 Damjan	Damjanovič:	Želve	po	dober	rezultat	na	Madžarsko	

(53/18)
-		 Rok	Kovačič:	Državno	prvenstvo	in	DRM	Open	(53/10)
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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

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

	

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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RAUNALNIK SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE 
 
Suunto D4 je raunalnik-ura, ki ga je za svojega izbrala Slovenska potapljaška zveza.  
Samo lanom SPZ je sedaj na voljo posebna izdaja omejene serije raunalnika-ure Suunto D4  
po izjemno ugodni ceni. 

 
Glavne prednosti Suunta D4 : 

 
Deep – stop · štirje naini delovanja (potop, nitrox, ura  in potapljanje na dah) · možnost  
dekompresijskega potapljanja · osebne nastavitve · as potopa v sekundah – pri nainu delovanja 
potop na dah · log book · nastavitve nadmorske višine · Safety stop · nartovalec potopov · ura ·  
alarm · osvetlitev zaslona · alarm za maksimalno globino in as potopa · Suunto RGBM ·  
indikator polnosti baterije · termometer · možnost prenosa podatkov na osebni raunalnik 
 
CENA RAUNALNIKA ZA LANE SPZ je 295 EUR! 
(raunalnik stane v redni prodaji 420 EUR) 
 
Raunalnik Suunto D4 lahko naroite  na e-mail naslov spz@spz.si 
Koliina raunalnikov je omejena.  
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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.

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.
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Pokrovitelj koMisije 
za rekreacijo

S P O N Z O R J I
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