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U V O D N I K 

Kako izkoristiti pomlad?
Pogosto	 slišimo,	 da	
nam	 prav	 stvari,	 za	
katere	 se	 je	 treba	
najbolj	potruditi,	tudi	
na j več 	 pomen i jo.	
Nekaj,	 kar	 z	 lahko-
to	 dobimo,	 nikoli	 ne	
cenimo	 kot	 tisto,	 za	
kar	 smo	 vložil i	 ve -
l iko	 t ruda.	 S	 tega	
stališča	bi	bili	zimski	
potopi	 eni	 tistih,	 ki	
bi	jih	najbolj	cenili	 in	
bi	 nam	 tudi	 ostali	 v	
najlepšem	 spominu.	
Tisti,	ki	se	pozimi	ve-

liko	potapljajo,	se	s	tem	nedvomno	strinjajo	in	to	zmeraj	
potrjujejo.	Vidljivost	je	pozimi	praviloma	veliko	boljša	kot	
poleti,	živali	so	počasnejše	(pa	tudi	več	jih	je),	zato	jih	je	
lažje	opazovati,	nasploh	imajo	hladni	potopi	svojevrsten	
čar.	Hladen	davek,	ki	ga	je	za	to	treba	plačati,	pa	je	za	
večino	vseeno	prevelik	in	zanje	lahko	povemo,	da	uvrščajo	
zimo	in	zgodnjo	pomlad,	kar	se	potapljanja	tiče,	v	mrtvo	
sezono.	Izjema	so	morebitni	izleti	v	tople	kraje.
Da	 ta	čas	 vendar	ne	bi	minil	 povsem	brez	potapljaških	
aktivnosti,	ga	lahko	izkoristimo	na	vsaj	dva	načina.	Prvi	je	
temeljit	servis potapljaške opreme.	Le	brezhibna	opre-
ma	je	zagotovilo	za	varno	potapljanje	in	nas	varuje	pred	ne-
prijetnimi	presenečenji	pod	vodo.	Pri	Slovenski	potapljaški	
zvezi	smo	zato	pripravili	akcijo	MOJ	SERVISER,	s	katero	
bomo	v	sodelovanju	s	proizvajalci	opreme	potapljačem	
predstavili	 pooblaščene	 serviserje	 potapljaške	 opreme	
in	jih	vzajemno	priporočili	članom	Zveze.
Druga	dobra	 izkušnja	marsikaterega	društva	pa	 je,	da	
pred	začetkom	potapljaške	sezone	v	klubih	organizirajo	
ponovitev teorije potapljanja.	 Čeprav	 se	 mnogim	
stvari	zdijo	zelo	enostavne	in	same	po	sebi	razumljive,	
pa	 izkušnja	 kaže,	 da	 je	 sproščen	 pogovor	 o	 osnovah	
potapljanja	 še	 kako	 dobrodošel.	 Ne	 le	 za	 potapljače	
začetnike,	 s	 kratkim	 potapljaškim	 stažem,	 tudi	 bolj	
izkušeni	se	 tem	sestankom	radi	pridružijo.	Zato	vabim	
predvsem	 inštruktorje	 klubov,	 da	 organizirajo	 takšna	
srečanja.	Ne	nazadnje	 je	 to	 tudi	odlična	priložnost	 za	
načrtovanje	nadaljevalnih	potapljaških	tečajev.	Ko	boste	
govorili	o	opremi,	pa	ne	pozabite	na	njen	servis.

dr.	Mitja	Slavinec
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T E H N I K A  -  P O D V O D N A  S V E T I L K A 

Prvič	 sem	 si	 podvodno	 sveti-
lko	 izposodil	 in	 užival	 v	 zame	
popolnoma	 novem	 nočnem	

podvodnem	svetu.	Videl	sem	povsem	
drugačne	 ribe,	 lignje,	 sipe,	 jegulje,	
kovača	 in	 se	 čudil,	 kako	 se	 ribice	
nastavljajo	svetlobnemu	žarku,	kot	da	
se	 grejejo	 v	 njem.	 V	 vsej	 očaranosti	
pri	poigravanju	z	mlado	hobotnico,	ki	
se	mi	 je	dobesedno	nastavljala,	sem	
izpred	oči	izgubil	buddyja.	Ni	ga	bilo	ne	
na	levi	ne	na	desni	strani.	Mahal	sem	
s	svetilko	sem	ter	 tja,	gor	 in	dol,	vse	
kar	sem	videl	je	bila	tema,	niti	svetlobe	
iz	njegove	svetilke	ni	bilo	videti.	Ostal	
sem	sam	v	popolni	temi,	samo	mali	ru-
men	krogec	iz	moje	svetilke	je	švigal	po	
dnu	morja,	če	sem	posvetil	v	daljavo,	
pa	je	tudi	krogec	izginil.	Adrenalin	se	
je	mešal	s	paniko	in	željo,	da	bi	takoj,	
hitro	kot	se	le	da,	ušel	na	površino	in	
potem	čim	hitreje	na	obalo,	pa	nikoli	
več	ponoči	pod	vodo.	Strah,	pa-
nika,	tesnoba	in	orošena	maska	
so	me	silili	k	hitremu,	nenadzoro-
vanemu	plavanju	in	posledično	k	
prekomerni	zadihanosti.	Ko	sem	
za	hipec,	s	kotičkom	očesa,	za-
gledal	še	ogromno	morsko	pošast	
z	 odprtim	 gobcem,	 polnim	 zob,	 je	
bila	 panika	 popolna.	 Takrat	 sem	 kar	

naenkrat	 in	nehote	brcnil	 buddyja,	 ki	
me	je	dohiteval.	
Vse	to	samo	zaradi	svetilke,	ki	je	dajala	
premalo	 svetlobe.	 Ko	 sem	 kasneje	
premleval	ta	dogodek,	sem	ugotovil,	da	
je	na	nočnih	potopih	nujno	imeti	dovolj	
svetlobe	ves	čas	potopa.
Kupil	 sem	cev	 iz	nerjavne	pločevine,	
dovolj	 prostorno	 za	 velik	 akumulator,	
nanjo	na	eni	strani	pritrdil	debelo	kalje-
no	steklo,	na	drugi	strani	pa	ploščo	iz	
nerjavnega	jekla	z	magnetnim	stikalom	
za	vklop	in	izklop.	Pred	steklo	sem	pri-
trdil	žaromet	od	»katrce«.	Vse	skupaj	je	
tehtalo	več	kot	20	kg,	zato	sem	zgoraj	
na	straneh	dodal	dve	zaprti	cevi	tako,	da	
je	»stvor«	pod	vodo	lebdel.	Svetlobe	je	
bilo	dovolj,	strahu	ni	bilo	več,	vidljivost	
pa	 kot	 če	 bi	 se	 z	 avtomobilom	 vozil	
pod	vodo.	Čez	čas	sem	temu	svojemu	
izdelku	 dodal	 še	 cev,	 v	 katero	 sem	
vstavil	videokamero	in	snemal	osvetljen	
nočni	svet.	Sicer	sem	vse	skupaj	težko	
prinesel	do	vode,	a	v	vodi	je	bila	naprava	
brez	teže.

Kasneje,	ko	so	prišla	na	trg	LED-svetila,	
sem	svetilko	pomanjšal	in	jo	naredil	lažjo.	
Zdaj	sveti	s svetilnostjo 4000 lumnov,	
kar	lahko	primerjamo	s	svetlobo	klasične	
žarnice	moči	približno	250 W.	Takšna	
svetloba	je	primerna	tudi	za	osvetljevanje	
pri	podvodnem	fotografiranju.	Čas	sve-
tenja	pri	polni	moči	je	več kot 3 ure.	To	
je	dovolj	za	dva	potopa	na	dan,	ponoči	
pa	se	akumulator	polni.	
Tragična	nesreča	slovenske	potapljačice	
v	hrvaškem	morju,	ki	se	ji	je	med	nočnim	
potopom	ugasnila	podvodna	svetilka,	me	
je	spodbudila,	da	sem	v	svojo	inovacijo	
vgradil	dvojni varovalni sistem,	tako	da	
potapljač	pod	vodo	nikoli	ne	ostane	brez	
svetlobe.	Če	bi	 v	svetilko	prišla	 voda,	
svetilka	 to	pokaže	s	hitrim	utripanjem	
svetilnih	teles,	še	preden	bi	na	elektroniki	
nastala	škoda.	V	 tem	primeru	 je	 treba	
prekiniti	potop	in	sanirati	napako	na	sve-
tilki,	vendar	se	to	še	ni	zgodilo.	Dvajset	
minut	preden	se	akumulator	popolnoma	
izprazni,	prične	svetiti	rdeča LED-dio-
da,	tako	da	ima	potapljač	dovolj časa 
za zaključitev potopa.	Posebnost	 in	
edinstvenost	podvodnega	žarometa	For-
maWater	je	lebdenje!	Potapljač	svetilko	
lahko	spusti	na	katerikoli	globini	in	le-ta	
se	ne	bo	niti	potopila	niti	dvignila	proti	
površini,	temveč	bo	enostavno	obstala	
na	mestu	(zero	gravity).
Podvodna	svetilka	je	izdelana	iz	eloksi-
ranega	aluminija	 in	zlepljena	s	poseb-
nimi	 lepili.	LED-diode	 imajo	življenjsko	
dobo	50.000	ur	svetenja.	Priložena	je	
utež	za	potapljanje	v	slani	 vodi.	Vsaka	
je	preizkušena	v	tlačni	komori	pod	pri-
tiskom	11	barov,	ki	jih	sicer	potapljač	pri	
potopu	doseže	na	globini	100	m.
Svetilka	je	patentirana	na	Uradu	za	inte-
lektualno	lastnino	v	Ljubljani.	Na	mnogih	
mednarodnih	sejmih	inovacij	je	bila	na-
grajena	z	najvišjimi	priznanji,	novembra	
2010	na	mednarodnem	sejmu	inovacij	
v	Kuvajtu	kot	najboljša	med	183	inova-
cijami	iz	34	držav.	Svetilka	je	dostopna	
na	mednarodnemu	trgu,	prvi	dve	so	npr.	

kupili	že	tudi	v	Južni	Afriki.
Svetilko	so	testirali	v	Gasilski	brigadi	
Ljubljana,	 podvodni	 fotografi	 in	
prijatelji	 potapljači,	 ki	 so	 podali	
odlične	ocene,	kar	me	razveseljuje	
in	navdaja	 s	ponosom,	hkrati	 pa	

potrjuje,	da	sem	na	pravi	poti.
Za	več	informacij	obiščite	spletno	stran	

www.pevc.si	 ali	 pišite	 na	 elektronski	
naslov	tomaz.pevc@gmail.com.

Izkušnja	 s	 prvega	 nočnega	 potopa	
me	je	motivirala,	da	sem	se	lotil	ino-
vacij	pri	podvodnih	svetilkah.

Tomaž	Pevc					Foto:	Tomaž	Pevc
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Domača inovacija – 
podvodna svetilka
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Z G O D O V I N A  P O T A P L J A Š K I H  T A B L I C  -  I Z O B R A Ž E V A N J E

Prve	uporabne	potapljaške	tabli-
ce	je	med	letoma	1906	in	1908	
izdelal	 škotski	 fiziolog	 John	

Scott	 Haldane	 s	 sodelavci.	 Izdelane	
so	bile	na	podlagi	podatkov,	ki	so	jih	
dobili	v	poskusih,	v	katerih	so	na	goseh	
raziskovali	dekompresijo.	Razlago	za	
uporabo	gosi	 lahko	preberemo	v	ori-
ginalnem	članku	iz	leta	1908:
... gosi so zelo primerne živali za 
proučevanje simptomov. Vidni so bili 
tudi manjši simptomi kesonske bo-
lezni in obstajajo razlogi, na podlagi 
katerih lahko predvidevamo, da simp-
tomi niso bili natančno pogojeni s po-
goji eksperimenta in so v hujši obliki 
imeli resne in usodne posledice. 

Pri miših, morskih prašičkih ali celo 
zajcih, simptomov ni bilo možno do-
bro registrirati. Čeprav gosi mogoče 
niso tako občutljivi indikatorji kot 
so opice ali psi in se jih smatra za 
neumne ter neobčutljive za bolečine, 
pa so sposobne čustvenega odnosa 
do svoje žive in nežive okolice, kar 
omogoča tistim, ki jih dobro poznajo, 
da pri njih s sigurnostjo prepoznajo 
rahla odstopanja od normalnega 
vedenja. 
Za	poskus	so	uporabili	85	angleških	
gosi	brez	določene	pasme.	Običajni	
simptom	 dekompresijske	 bolezni,	 ki	
je	bil	odkrit	pri	 živalih,	se	 je	pojavil	 v	
znakih,	ki	so	kazali	na	občutek	nela-
godja	 v	 eni	 ali	 obeh	 nogah.	 Žival	 je	
nogo	držala	v	zraku	in	nanjo	ni	želela	
prenesti	teže.
Pionirji	raziskav	dekompresije	so	ugo-
tovili,	da	se	lahko	pri	goseh	izognejo	
bendsu,	 če	 pritisk	 okolice	 ni	 padel	
naenkrat	 za	 več	 kot	 polovico.	 Tako	

Zgodovina potapljaških tablic
Začetki	 znanja	 o	 dekompresiji	 in	
dekompresijski	 bolezni	 segajo	 v	
19.	 stoletje.	 Študije	 so	 osnovane	
na	izkušnjah	potapljačev,	nabiralcev	
podvodnih	spužev.

Igor	Urh					Foto:	Igor	Urh

so	lahko	gosem	v	hiperbarični	komori	
znižali	pritisk	s	6	barov	na	3	bare	ali	s	
4	barov	na	2	bara	in	simptomi	bendsa 
niso	nastopili.	Sprememba	pritiska,	ki	
je	presegala	razmerje	2:1,	je	pri	neka-
terih	goseh	pokazala	znake	bolečin	v	
nogah.	 Rezultati	 raziskave	 in	 iz	 njih	
izpeljane	 potapljaške	 tablice	 so	 bili	
objavljeni	leta	1908	v	reviji	Journal	of	
Medicine	pod	naslovom	The	Preven-
tion	of	Compressed	Air	Illness.
Desetletja	pred	temi	eksperimenti	pa	
je	 Francoz	 Paul	 Bert	 poudaril,	 da	 je	
za	 preprečevanje	 kesonske	 bolezni	
pomemba	zelo	počasna	dekompresija,	
vendar	 njegovi	 eksperimenti	 niso	 bili	
dovolj	 za	 določitev	 varne	 dekompre-
sije,	 rešitev	 problema	 pa	 tudi	 ni	 bila	
možna	 zaradi	 takratnega	 človeškega	
znanja.	
Teorija,	 na	 podlagi	 katere	 so	 bile	
narejene	prve	potapljaške	 tablice,	 je	
bila	 zgrajena	 na	 osnovi	 omejenega	
razumevanja	 procesa	 raztapljanja	
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DVD	je	namenjen	vsem	potapljaškim	inštruktorjem	pri	učenju	
tečajnikov	na	začetnem	potapljaškem	tečaju	in	ni	pripomoček	
za	učenje	potapljanja	brez	inštruktorja.	

Film	nudi	inštruktorju	dodatno	pomoč	pri	njegovi	podrobni	razlagi	vaj	
za	pripravo	tečajnikov	na	praktični	del	potapljaškega	tečaja.	Čeprav	je	
bil	izdelan	prvenstveno	za	poučevanje	CMAS	tečajnikov,	pa	upamo,	
da	bo	koristen	pripomoček	tudi	inštruktorjem	drugih	potapljaških	šol,	
saj	so	praktične	vaje	v	večini	primerov	enake	pri	vseh	potapljaških	
učnih	sistemih.
Na	DVD-ju	so	nekatere	vaje	označene	z	zvezdico,	kar	pomeni,	da	so	
zaradi	zahtevnosti	primerne	za	izvedbo	na	tečajih	višjega	potapljaškega	
nivoja	 in	se	na	začetnem	tečaju	 izvajajo	 le	v	primeru,	ko	inštruktor	
oceni	njihovo	primernost	za	tečajnike.
Po	predhodno	napisani	idejni	zasnovi,	ki	 je	bila	osnova	za	obširen	
scenarij,	 je	 film	bil	posnet	 v	 sedmih	snemalnih	 terminih	 v	bazenu	
ICZR	na	Igu,	vaje	na	suhem	pa	v	prostorih	DRM.	Posnetega	je	več	
kot	4	ure	materiala,	70	vaj,	kar	je	zmontirano	v	efektivnih	30	minut	
filma	v	50	menujih.	
Celotnega	projekta	smo	se	lotili	samoiniciativno,	ker	smo	želeli	pri-
spevati	k	zvišanju	nivoja	izobraževanja	slovenskih	potapljačev.	Pri	vseh	
vajah	so	posnete	podrobnosti,	vključno	z	možnimi	napakami.	Avtorji	
DVD-ja	so	v	njegovo	izdelavo	vložili	veliko	svojega	strokovnega	znanja	
in	dela,	tako	je	posledično	nastal	vrhunski	učni	pripomoček.
Za	pomoč	pri	izdelavi	DVD-	ja	se	zahvaljujemo	dr.	Mitji	Slavincu,	Janku	
Petroviču	(ICZR,	IG),	Juretu	Dolinarju	in	društvu	DRM.

DVD POTAPLJAČ ODPRTIH VODA
Februarja	letos	je	bila	dokončana	plošča	DVD	z	naslovom	
CMAS	Potapljač	P1,	na	kateri	je	nazorno	prikazana	izvedba	
vseh	praktičnih	vaj	v	bazenu	ter	sestavljanje	in	razstavljanje	
potapljaške	opreme	na	suhem.

Igor	Urh					Foto:	David	Hosta

DVD CMAS Potapljač P1: avtor: Igor Urh, pro-
dukcija: Rade Bojić, snemalec: David Hosta, 
demonstracija vaj: Samo Pirc in asistent: Matej 
Kermavner.

dušika	 v	 telesu	 med	 povečevanjem	
zunanjega	 pritiska	 in	 desaturacije	
pri	 zmanjševanju	 pritiska.	 Originalna	
Haldanova	 teorija	 se	 je	 več	 ali	 manj	
obdržala	do	danes	in	obravnava	satu-
racijo	in	desaturacijo	dušika	kot	ekspo-
nentno	funkcijo.	Telesna	tkiva	je	razde-
lil	 glede	na	njihovo	prekrvavitev	 (in	 s	
tem	hitrostjo	saturacije	in	desaturacije)	
v	več	neodvisnih	teoretičnih	oddelkov.	
To	niso	bili	anatomski	oddelki	niti	tkiva	
istega	tipa,	temveč	oddelki,	v	katerih	je	
bilo	več	glede	prekrvavitve	med	seboj	
podobnih	tkiv.	Haldan	s	sodelavci	je	pri	
svoji	teoriji	imel	za	osnovo	pet	oddelkov	
(razpolovni	časi	glede	desaturacije	teh	
oddelkov	so	bili	5,	10,	20,	40	in	75	
minut).	Tablice	ameriške	mornarice	so	
kasneje	uporabljale	6	oddelkov,	danes	
pa	 so	 naketere	 tablice	 osnovane	 na	
14.	oddelkih.
Z	 odkritjem	 Dopplerjevega	 ultra-
zvočnega	 detektorja	 so	 ugotovili,	

da	 se	po	potopu	 v	 telesu	potapljača	
nahajajo	drobni	mikromehurčki	dušika,	
kljub	pravilni	dekompresiji.	Glede	na	ta	
dejstva	 so	 nastale	 tretje	 potapljaške	
tablice	ameriške	mornarice.
Pri	 številu	 teoretičnih	 oddelkov	 ni	
omejitev,	 vendar	 pa	 se	 prednosti,	
ki	 jih	 dobimo	 s	 številom	 oddelkov,	
zmanjšujejo	 z	 njihovim	 številom,	 še	
vedno	pa	so	to	med	seboj	nepovezani	
samostojni	oddelki.	Prihodnja	genera-
cija	potapljaških	računalnikov	bo	verjet-
no	temeljila	na	saturaciji	in	desaturaciji	
oddelkov,	ki	bodo	do	določene	mere	
med	seboj	komunicirali.	
Leta	 1959	 je	 dr.	 Albert	 Bühlmann	 v	
Laboratoriju	 za	 hiperbarično	 fiziolo-
gijo	v	univerzitetni	bolnici	v	Zürichu,	v	
Švici,	začel	raziskovati	dekompresijske	
teorije.	 Rezultati	 njegove	 raziskave	
so	 bili	 leta	 1983	 objavljeni	 v	 nemški	
knjigi	 pod	 naslovom	 Dekompresija	
–	 dekompresijska	 bolezen.	 Ti	 rezul-

tati	 so	 bili	 kmalu	 uporabljeni	 tudi	 v	
algoritmih	 potapljaških	 računalnikov.	
Bühlmannov	 dekompresijski	 algori-
tem	je	matematični	model	(algoritem)	
raztapljanja	inertnega	plina	v	človeškem	
telesu	in	izločanja	raztopljenega	plina	v	
primeru	zmanjšanja	pritiska	okolice.	Ta	
algoritem	je	bil	uporabljen	pri	izdelavi	
Bühlmannovih	potapljaških	tablic.
Kljub	napredku	pri	izdelavi	potapljaških	
tablic	 in	 uporabljenih	 algoritmov	 v	
potapljaških	 računalnikih	 pa	 gre	 za	
»nenatančno	 znanost«,	 saj	 nastajajo	
različni	 pogoji,	 ki	 vplivajo	 na	 desatu-
racijo	 in	so	odvisni	od	posameznika.	
Tveganje	za	nastanek	dekompresijske	
bolezni	je	odvisno	tudi	od	dejavnikov,	
kot	 so	 npr.	 starost,	 telesna	 teža,	
kajenje,	 uživanje	 alkohola	 in	 kave,	
splošna	telesna	kondicija	itd.,	zato	še	
vedno	ne	obstajajo	popolnoma	varne	
potapljaške	 tablice	 ali	 potapljaški	
računalnik.
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S U H A  O B L E K A  -  O P R E M A

SUHA OBLEKA SEAC OVERDRY
Seac	je	predstavil	najnovejšo	v	svoji	seriji	suhi	oblek,	model	Seac	Overdry.
Obleka	v	največji	možni	meri	združuje	udobje	in	uporabnost.	Izdelana	je	iz	3,5	mm	debelega	
neoprena	High-Density,	odpornega	na	stiskanje,	ki	je	dovolj	tenak,	da	omogoča	veliko	svobodo	
gibanja,	hkrati	pa	še	vedno	nudi	dobro	toplotno	izolacijo.
Nov	anatomski	kroj	skupaj	s	stanjšanim	neoprenom	omogoča	dobro	prileganje	in	fleksibilnost	
obleke,	v	vodi	se	gibljemo	neovirano	in	lahkotno.	Obleka	ima	v	predelu	stopal	 integrirane	
neoprenske	nogavice,	preko	katerih	obujemo	robustne	potapljaške	čevlje.	Tako	nam	v	stopala	
pride	minimalna	količina	zraka,	na	suhem	pa	enostavno	hodimo	tudi	po	skalah	in	neravnem	
terenu.
Obleka	ima	kakovostno	kovinsko	suho	zadrgo	z	zaščitnim	preklopom,	mehko	vratno	manšeto	
Glide	skin	 in	zanesljive	manšete	na	zapestjih	Smooth	aquastop,	ki	so	 tudi	enostavne	za	
oblačenje.	Izpustni	ventil	je	nameščen	na	levi	rami	in	omogoča	enostavno	praznjenje	odvečnega	
zraka	iz	obleke,	inflatorski	ventil	pa	je	nameščen	na	prsnem	delu	in	je	vrtljiv	za	360°,	kar	
omogoča		pritrditev	inflatorske	cevi	po	lastni	želji.	Na	desnem	stegnu	je	pritrjen	velik	praktičen	
žep,	v	katerega	lahko	pospravimo	dodatno	opremo.	Vsi	deli	obleke,	ki	so	bolj	izpostavljeni,	so	
dodatno	zaščiteni	s	še	posebej	odpornim	materialom.	Z	nakupom	obleke	dobite	v	kompletu	
še	suho	vrečo,	kapuco,	inflatorsko	cev	in	naramnice.
Obleka Seac Overdry in podobleka Seac Unifleece trenutno na voljo po izjemni pro-
mocijski ceni, redna cena je znižana za kar 35%!

Polna cena z DDV: 930,00 EUR
Akcijska cena z DDV: 604,50 EUR

PODOBLEKA ZA SUHO OBLEKO UNIFLEECE
Pod	suho	obleko	obvezno	oblečemo	še	toplo	podobleko,	ki	nas	prijetno	greje	in	ščiti	pred	podhladitvijo.
material:	fleece
-	z	zankami	na	zapestjih	in	gležnjih
-	zadrga	spredaj
-	udoben	kroj

Polna cena z DDV: 100,00 EUR
Akcijska cena z DDV: 65,00 EUR
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I Z O B R A Ž E V A N J E  -  P O S T A N I  P A D I  I N Š T R U K T O R

1. Naj postane morje tvoja pisarna
Sedim	na	ležalniku,	kamorkoli	mi	seže	
oko	 je	 morje,	 ki	 se	 stika	 z	 nebom	
na	horizontu.	Nad	menoj	sije	sonce	
in	 nebo	 je	 brez	 oblačka.	 Počasi	 in	
z	 užitkom	 po	 slamici	 srkam	 ledeno	
kokakolo!	Nekaj	časa	 tako	strmim	v	
morje,	ko	me	iz	zamišljenosti	predra-
mi	glas	 iz	 vode:	 »Koliko	dolžin	 še?«	
Ozrem	 se	 in	 odgovorim:	 »Še	 dve!«	
in	 se	 spet	 vrnem	 k	 svoji	 kokakoli.	
Spomnim	 se,	 da	 moram	 poklicati	
prijatelja	 in	 ga	 vprašati,	 če	 se	 je	 že	
odločil	glede	potovanja	na	Maldive,	ki	
ga	organiziram!	S	pogledom	na	hitro	
ošinem	vse	štiri	 tečajnike,	ki	plavajo	
svojih	dvesto	metrov,	vzamem	telefon	
in	zavrtim	številko.	»Halo!«	se	oglasi	
z	 druge	 strani	 nečimrn	 glas.	 »Živijo	
Marko,	Oskar	tukaj!	Kaj	počneš?«	ga	
ogovorim.	»Kaj	počnem,	kaj	počnem	
…	 delam	 kot	 vedno,	 kaj	 pa	 hočem	
drugega?	 Zunaj	 tak	 sonček,	 jaz	 pa	
tukaj	v	tej	zabačeni	pisarni	gnijem!«	
mi	odgvori	nejevoljno.	»Ne	boš	verjel,	
ampak	tudi	jaz	delam!«	mu	zadovoljen	
sam	 s	 seboj	 nekoliko	 hudomušno	
odgovorim.	 »Haha!«	 mi	 odgovori	
ironično	in	vpraša:	»Kaj	bi	rad,	povej	
hitro,	ker	nimam	časa!«	Ko	sem	mu	
povedal,	da	kličem	v	zvezi	z	njegovo	
odločitvijo	 glede	 Maldivov,	 je	 sledil	
trenutek	 premora	 in	 nato	 	 odgovor:	
»Nimam	časa,	mi	šef	ne	da	dopusta,	
pa	še	z	denarjem	 je	bolj	na	 tesno!«	
Razumevajoče	 odgovorim:	 »Ja,	 saj	
te	razumem.	Tudi	sam	delam	tisti	čas,	
pa	denarja	tudi	ni	…	Potem	praviš,	da	
gremo	brez	tebe	…«	in	kar	naenkrat	

slišim,	 kako	 na	 drugi	 strani	 besno	
odloži	slušalko!	Zadovoljno	se	namuz-
nem	in	pogledam	svoje	tečajnike,	ki	
plavajo	zadnjo	dolžino.	
Si	predstavljate,	da	bi	bil	tudi	vaš	de-
lovni	dan	tak?	Da	ne	bi	bili	več	zaprti	
med	štiri	stene,	morje	bi	postalo	vaša	
pisarna	in	ribe	vaši	sodelavci!	Se	sliši	
lepo?	Zakaj	ne?

2. PADI IDC (AI-OWSI)
Se	 spomnite,	 ko	 ste	 obiskoval i	
kakšne	izobraževalne	programe,	kot	
npr.	šola	ali	razni	seminarji,	od	česa	
oziroma	koga	je	bilo	najbolj	odvisno,	
koliko	 znanja	 ste	 od	 tam	 odnesli?	
Jaz	bi	rekel,	da	od	učitelja.	Tudi	pri	
potapljaških	tečajih	je	kvaliteta	tečaja	
odvisna	od	inštruktorja!	In	kaj	ima	pri	
tem	PADI?	PADI	vsakemu	inštruktorju	
ponudi	orodje	za	delo.	To	orodje	je	
strukturiran	 sistem	 standardov	 ozi-
roma	pravil,	ki	se	jih	mora	inštruktor	
držati!
Torej,	 na	 inštruktorskem	 tečaju	
PADI	 IDC	(Instructor	Developement	
Course)	 se	 učiš	 teh	 pravil,	 zakaj	
jih	 je	 treba	 upoštevati,	 kako	 se	 jih	
najlažje	držati,	poleg	tega	pa	tudi	o	
tem,	kateri	so	priporočeni	pedagoški	
prijemi	 za	 odrasle	 in	 otroke.	 Na	
tečaju	pridobiš	znanje	o	marketinških	
prijemih,	 o	 potapljaškem	 trgu	 ter	 o	
tem,	kako	reševati	določene	težave	
pri	tečajnikih	in	v	realnih	potapljaških	
situacijah.				
Kdo	 lahko	 postane	 inštruktor?	
Inštruktor	po	PADI-ju	lahko	postane	
vsak,	ki	je	starejši	od	18	let	in	je	Dive	
Master	po	PADI-ju	oziroma	s	potrdi-
lom	katere	druge	enakovredne	prizna-

ne	potapljaške	
šo le , 	 a l i 	 pa	
je 	 inš t ruktor	
p o t a p l j a n j a	
katere	 druge	
p o t a p l j a š k e	
š o l e . 	 Z g o r -
nje	 starostne	
omejitve	ni.	Predvsem	je	zaželjeno,	
da	 postane	 inštruktor	 tisti,	 ki	 se	 v	
vodi	 počuti	 dobro,	 ki	 ima	 rad	 ljudi	
in	uživa	v	 tem,	da	svoje	znanje	deli	
z	drugimi.		

3. POTEK TEČAJA
Inštruktorski	 tečaj	 PADI	 IDC	 je	 se-
stavljen	 iz	 dveh	 delov,	 ki	 se	 lahko	
izvajata	 ločeno	 ali	 skupaj	 v	 obliki	
IDC-ja.	
Prvi	program	se	imenuje	AI	(Asisstent	
Instructor)	 in	 ga	 lahko	 samostojno	
izvaja	 PADI	 IDC	 Staf f	 Instructor	
ali	 PADI	 Course	 Director.	 Tečaj	 je	
namenjen	 vsem,	 ki	 želijo	 učiti	 in	 bi	
preden	 začnejo	 sami	 izvajati	 tečaje	
radi	pridobili	nekoliko	izkušenj	z	asi-
stiranjem	inštruktorjem	na	tečajih.
Drugi	 program	 imenujemo	 OWSI	
(Open	 Water	 Scuba	 Instructor)	 in	
ga	izvajamo	predvsem	za	tiste,	ki	že	
imajo	naziv	PADI	Asisstent	Instructor,	
vendar	želijo	svoje	znanje	nadgraditi	
in	potem	sami	voditi	 tečaje.	Ta	pro-
gram	je	primeren	tudi	za	prekvalifika-
cijo	inštruktorjev	drugih	potapljaških	
šol	v	inštruktorje	šole	PADI.
Oba	 programa	 sta	 sestavljena	 iz	
teoretičnega	dela	in	praktičnega	dela	
v	 vodi.	 Pri	 prvem	 udeleženci	 sode-
lujejo	pri	predavanjih	in	pisnih	izpitih,	
v	vodi	pa	izvajajo	igranje	vlog.	To	iz-

POSTANI PADI INŠTRUKTOR!
Oskar	Šega					Foto:	Matko	Mioč,	PADI
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gleda	tako,	da	eden	izmed	tečajnikov	
igra	 inštruktorja,	 medtem	 ko	 drugi	
igrajo	 npr.	 tečajnike	 na	 začetnem	
potapljaškem	tečaju.	Dogajanje	pod	
vodo	ocenjujeta	Course	Director	 in	
IDC	Staff.	V	kolikor	Course	Direktor	
na	koncu	tečaja	oceni,	da	so	tečajniki	
zadovoljili	standarde	in	so	primerni	za	
inštruktorje,	podpiše	in	pošlje	prijav-
nice	za	inštruktorski	izpit	oziroma	IE	
(Instructor	Exemination)	na	PADI.

4. EFRI
EFRI	(Emergency	
First	 Response)	
teča j 	 je 	 samo-
stojen	 tečaj, 	 k i	
je	 obvezen	 za	 vsakega,	 ki	 želi	 biti	
inštruktor	po	PADI-ju.	Ni	pa	namenjen	
le	 potapljačem,	 saj	 se	 ga	 lahko	
udeleži	 vsak,	 ki	 ima	 željo	 pomagati	
ljudem	pri	osvajanju	znanja,	potreb-

nega	 za	 pomoč	 v	 nesrečah,	 bodisi	
potapljaških,	 prometnih	 ali	 drugih.	
Obisk	 tega	 tečaja	 svetujemo	 tudi	
tistim	 inštruktojem,	 ki	 ga	 še	 niso	
opravili,	saj	včasih	za	inštruktorje	ni	
bil	obvezen!		

5. IE (Instructor Exemination)
IE	ni	več	del	IDC-ja,	je	pa	tesno	pove-
zan	z	njim,	zato	se	mi	je	zdelo	primer-
no,	da	ga	omenim	v	tem	prispevku.	
IE	 je	češnja	na	 torti,	 v	 tem	primeru	
je	 torta	 IDC.	 Preden	 kandidati	 za	
inštruktorje	postanejo	inštruktorji,	se	
morajo	po	končanem	IDC-ju	izkazati	
še	na	IE-ju.	Tam	morajo	v	dveh	dneh	
neodvisnemu	ocenjevalcu	(pošlje	ga	
PADI),	ki	oceni,	ali	so	kandidati	res	
primerni	za	inštruktorje,	pokazati,	kaj	
vse	 so	 se	 naučili.	 Pri	 tem	 ocenjuje	
tudi	njihovo	profesionalnost	in	njiho-
ve	splošne	potapljaške	veščine.	Po-

leg	dokazovanja	znanja	v	vodi	morajo	
kandidati	ponovno	pisati	pet	izpitov	in	
po	danih	standardih	pri	 tem	doseči	
vsaj	75	%	pri	vsakem.		
6. Postani PADI inštruktor!
Si	naveličan	svoje	 trenutne	službe?	
Ali	 pa	 bi	 si	 ob	 koncu	 tedna	 le	 rad	
privoščil	 plačan	 vikend	 na	 morju?	
Prijavi	 se	 na	 IDC	 in	 postani	 PADI	
inštruktor!	

Datumi IDC-jev: 
PIRAN	(Slovenija):	19.	–	28.	marec
INDIJE	(Hrvaška):	9.	–	18.	april
SPLIT	(Hrvaška):	23.	april	–	2.	maj

E-mail:	info@divestrong.si
Tel.:	040	626	526	ali	041	334	146

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

 CMAS INŠTRUKTORSKI TEČAJI
CMAS	komisija	za	izobraževanje	razpisuje	inštruktorske	tečaje	za	vse	tri	kategorije	
CMAS M1, CMAS M2 in CMAS M3.
Po	sklepu	CMAS	komisije	za	izobraževanje	v	skladu	s	smernicami	CMAS	lahko	
priprave kandidatov za CMAS M1 organizira eden ali več CMAS M3 
inštruktorjev,	tečajniki	pa	pred	komisijo	Slovenske	potapljaške	zveze	opravljajo	
le	izpit.	
V	primeru	zadostnega	interesa	(vsaj	4	tečajniki)	bo	dva	sklopa	priprav	na	CMAS	
M1	tečaj	organizirala	tudi	CMAS	komisija	za	izobraževanje.	Kandidati	se	lahko	
odločijo	za	teoretičen	del,	praktičen	del	ali	oba	dela	priprav.	
Cene	tečajev	so	750	EUR	za	CMAS	M3,	600	EUR	za	CMAS	M2	in	325	EUR	za	
CMAS	M1	(izpit	z	gradivi).	Cena	posameznega	sklopa	priprav	za	CMAS	M1	je	
150	EUR,	skupna	cena	obeh	sklopov	je	275	EUR,	plačljivo	100	EUR	ob	prijavi,	
preostalo	pred	pričetkom	tečaja.
Tečaji	se	bodo	pričeli	14. maja	in	bodo	potekali	strnjeno	v	treh	tednih.	Rok za prijavo na tečaj je 15. april 
2011.
Vsem	zainteresiranim	kandidatom	smo	za	podrobnejša	pojasnila	na	razpolago	po	elektronski	pošti	sola@spz.si.

P O S T A N I  P A D I  I N Š T R U K T O R  -  I Z O B R A Ž E V A N J E
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R E P O R T A Ž A  -  K E C

Gre	za	vojaški	desantni	čoln	iz	
druge	svetovne	vojne	–	od	tod	
tudi	 omenjeno	 ime	 DTM	 (=	

Desantni	 tenkonosac	 minopolagač).	
Potopljen	naj	bi	bil	spomladi	leta	1945,	
sicer	pa	se	še	krešejo	mnenja	o	tem,	ali	
je	pripadal	italijanski	ali	nemški	vojski.	
Takoj	na	začetku	povejmo:	pripovedi	
o	 tem,	 da	 so	 ga	 potopili	 slovenski	
partizani,	so	malo	verjetne,	saj	bi	sicer	
o	tem	obširno	poročalo	naše	povojno	
zgodovinopisje.
K	 omenjenemu	 čolnu	 je	 leta	 1984	
Zvone	Kralj,	vodja	piranskega	akvarija,	
pripeljal	arheološko	potapljaško	skupi-
no,	katere	člani	so	ga	fotografirali	ter	
podrobneje	določili	njegovo	lokacijo,	
obliko	in	prerez.	V	okolici	čolna	so	našli	
raztreseno	strelivo,	zabojnike	in	vreče	
z	 neznano	 belo	 snovjo.	 Za	 piranski	
Pomorski	muzej	 je	potapljaška	ekipa	
dvignila	 svetlečo	 raketo	 s	 padalom,	
zaboj	streliva,	jedilni	pribor	s	čutarico	
in	en	ladijski	top,	medtem	ko	je	druge-
ga	nekdo	odnesel	še	pred	prihodom	
potapljačev	arheologov.
Od	 5.	 do	 10.	 junija	 2006	 je	 Kec	

obiskala	skupina	potapljačev	piroteh-
nikov.	V	akciji	z	 imenom	NUS	akcija-
MFP-2006	 (NUS	 =	 neeksplodirana	
ubojna	sredstva)	so	odstranili	več	kot	
600	 kg	 nevarnih	 ostankov	 iz	 nepo-
sredne	 okolice	 potopljenega	 plovila.	
Akcijo	 sta	 organizirala	 Ministrstvo	 za	
obrambo	RS	in	Uprava	RS	za	zaščito	
in	reševanje.	Del	akcije	je	vodil	izkušen	
potapljač	pirotehnik	Gregor	Basiaco.	
Bojan	 Paliska	 in	 Sandi	 Cunja	 sta	
pod	 okriljem	 Televizije	 Koper	 o	 tem	
dogodku	posnela	dokumentarni	film	z	
naslovom	Kec,	ki	so	ga	januarja	2008	
predvajali	tudi	na	slovenski	nacionalni	
televiziji.	
Kec	je	sedaj	tudi	del	slovenske	kultur-
ne	dediščine,	ki	ta	hip	zajema	po	eno	
plovilo	iz	1.	in	14.	stoletja,	dve	plovili	iz	
17.	in	štiri	plovila	iz	19.	stoletja	ter	eno	
plovilo	iz	1.	in	tri	plovila	iz	2.	svetovne	
vojne.	Te	zanimive	podatke	sta	avtorje-
ma	sporočila	Andrej	Gaspari	in	Miran	
Erič	iz	Skupine	za	podvodno	arheolo-
gijo	 (pod	 okriljem	 Zavoda	 za	 varstvo	
kulturne	 dediščine	 Slovenije),	 ki	 se	
zadnjih	 15	 let	 sistematično	 ukvarjata	
s	 problematiko	 potopljenih	 plovil	 v	
slovenskem	morju.
Pričujoči	 članek	 skuša	 na	
osnovi	 nekaterih	
novejš ih 	 po-
d a t k o v 	 z	
medmrežja	
dopolniti	 že	
o m e n j e n o	
filmsko	 zgo-
d b o 	 o 	 Ke c u	
in 	 potap l jačem	
približati	 zgodovino	

te	 vojaške	 razbitine	 v	 slovenskem	
morju.
Na	začetku	druge	svetovne	vojne	so	
Nemci	za	nameravano	operacijo	See-
löwe	(operacija	Morski	lev	–	invazija	na	
Veliko	Britanijo)	razvili	desantni	čoln,	ki	
so	 ga	 poimenovali	 Marinefährprahm	
ali	 skrajšano	 MFP.	 V	 približnem	 pro-
stem	prevodu	bi	 to	pomenilo	»pokriti	
mornariški	 trajekt«.	Plovilo	 je	 lahko	v	
svojo	notranjost	sprejelo	do	200	vo-
jakov	ali	140	ton	opreme,	kar	 je	npr.	
omogočalo	 prevoz	 dveh	 tankov	 tipa	
Tiger.	 Ta	 desantni	 čoln	 so	 izdelovali	
v	 številnih	 ladjedelnicah	 v	 zasedeni	
Evropi,	tudi	na	Nizozemskem,	v	Fran-
ciji,	Belgiji	 in	Italiji.	Glede	na	različne	
zahteve	 so	 sčasoma	 oblikovali	 tipe	
imenovane	A,	B	in	C,	vsakega	od	teh	
pa	še	z	nekaj	variantami.
Po	nemških	načrtih	so	podoben	čoln	
izdelali	 tudi	 Italijani	 za	 načrtovano	
invazijo	Malte	(znano	kot	Operazione	
C3,	v	nemških	virih	pa	kot	Operacija	
Herkules).	Do	uresničitve	tega	napada	
ni	prišlo,	kljub	temu	pa	so	Italijani	do	
kapitulacije	 leta	 1943	 izdelali	 nekaj	
manj	kot	sto	desantnih	čolnov	 tipa	A	
in	 B.	 Nadeli	 so	 jim	 ime	 Motozattera	
ali	 krajše	 MZ	 (v	 približnem	 prevodu	
»motorni	splav«)	in	jih	oštevilčili	od	MZ	
701	do	MZ	800.	Večina	teh	plovil	 je	
kasneje	oskrbovala	bojišča	v	severni	
Afriki,	a	so	jih	več	kot	dve	tretjini	potopili	
zavezniki	 še	 pred	 kapitulacijo	 Italije.	
Edini	preživeli	primerek	z	oznako	MZ	
737	 se	 danes	 nahaja	 v	 pomorskem	
muzeju	v	Benetkah.
Od	jeseni	1943	so	Nemci	nadaljevali	z	
izdelavo	desantnih	čolnov	v	severnoita-
lijanskih	 ladjedelnicah,	 med	 drugim	
tudi	v	Tržiču	(it.	Monfalcone)	blizu	Tr-
sta.	Konstrukcijsko	so	jih	posodobili	in	
jih	označili	kot	tip	D,	varianto	prirejeno	
za	polaganje	pomorskih	min	pa	kot	tip	

DM	(nem.	Minenleger).	

Kec
Približno	morsko	miljo	 in	pol	od	rta	
Madona	 v	 Piranu	 leži	 potopljena	
razbitina	vojaškega	plovila,	ki	se	ga	
je	prijelo	ime	Kec	ali	tudi	DTM	Kec.	
Leži	na	globini	24	metrov,	obrnjen	s	
palubo	navzdol	 in	 z	desnim	bokom	
zarit	v	mulj.	Ladijska	lupina	je	dolga	
preko	47	metrov	 in	široka	dobrih	6	
metrov.	 Ima	 tri	 manjše	 pogonske	
elise	in	dve	krmili.

Čoln F 935 v vožnji po južnem Jadranu 
poleti leta 1944 (Zbirka Achille Rastelli)

Nemški desantni čoln 
tipa D (Avtor risbe: 

Marco Gurk)

Matjaž	Babič,	Gregor	Basiaco
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Številčenje	tipa	D	so	pričeli	pri	F	801	
in	do	konca	vojne	prišli	do	številke	F	
1269.	V	tem	članku	je	objavljena	slika	
čolna	s	številko	F	935	v	vožnji	nekje	v	
južnem	delu	Jadrana	poleti	leta	1944	
(zbirka	Achille	Rastelli	–	z	dovoljenjem	
lastnika).	Zanimiva	je	tudi	računalniška	
upodobitev	čolna	tipa	D,	katere	avtor	
je	g.	Marco	Gurk,	objavo	pa	je	dovolil	
nemški	 zgodovinski	 mornariški	 arhiv	
(Historisches	Marinearchiv).		
Potopljeni	 Kec	 je	 zanesljivo	 nemški	
desantni	čoln	 tipa	D.	Skice,	ki	so	 jih	
izdelali	 slovenski	 potapljači,	 namreč	
kažejo,	da	ima	čoln	dve	krmili	in	ravno	
linijo	 trupa	 med	 krmo	 in	 premcem.	
Italijanski	čoln	Motozattera	 je	 imel	 le	
eno	krmilo	in	značilno	»ukrivljen«	potek	
trupa.	Poleg	 tega	so	 v	 krmnem	delu	
čolna	prostori	za	posadko,	kuhinja	in	
stranišče	(lepe	fotografije	so	dostopne	
na	 spletni	 strani	 http://www.obala.
com/potopljeni_objekti/DTM-Kec.
html),	česar	pri	tipih	A	in	B	ni	bilo.	In	
še:	potapljači	akcije	NUS	so	ugotovili,	
da	so	propelerji	narejeni	iz	pločevine	
in	 napolnjeni	 s	 snovjo,	 podobno	 ka-
tranu.	Tudi	to	je	značilno	za	kasnejše	
tipe	 MFP,	 saj	 so	 bili	 zaradi	 boljšega	
izkoristka	 propelerji	 iz	 litega	 železa	
nadomeščeni	s	pločevinastimi.
Kar	 zadeva	 oborožitev	 Keca,	 se	
komentator	 v	 omenjenem	 dokumen-
tarnem	 filmu	 najverjetneje	 moti.	 Pro-
tiletalski	 mitraljez	 kalibra	 20	 mm,	 ki	
je	 razstavljen	 v	 drugem	 nadstropju	

Pomorskega	 muzeja	 Sergej	 Mašera	
v	 Piranu,	 namreč	 ni	 nemški,	 pač	 pa	
italijanski,	tipa	Scotti	(Cannone-Mitra-
gliera	da	20/77).	To	je	mogoče	trditi	
na	 osnovi	 primerjave	 s	 fotografijo	 iz	
nemškega	zveznega	arhiva	(italijanski	
vojaki	 pri	 protiletalskem	 mitraljezu	
Scotti,	južna	Italija,	1943	–	Bundesar-
chiv,	 Bild	 101I-468-1414-34/Büsch-
gens/CC-BY-SA).	Znano	je	še,	da	je	
po	kapitulaciji	Italije	to	orožje	postalo	
standardna	 oprema	 nemških	 enot	
in	 so	 ga	 uporabljali	 tudi	 v	 bojih	 proti	
jugoslovanskim	partizanom.		
Ali	lahko	podrobneje	pojasnimo	zadnje	
dni	Keca?	Omenjeni	mornariški	arhiv	
hrani	 na	 spletu	 kar	 lepo	 evidenco	
nemških	vojaških	plovil,	tudi	desantnih	
čolnov	MFP,	potopljenih	na	Jadranu.	
Večina	teh	plovil	je	pripadala	deseti	de-
santni	skupini	(10.	Landungs-Flottille),	
ki	je	imela	od	maja	1943	sedež	v	Trstu.	
Za	 vseh	 približno	 33	 čolnov	 sta	 tudi	
razmeroma	 dobro	 opisana	 datum	 in	
lokacija	potopitve	ali	uničenja,	razen	za	
čolna	s	številkama	F	948	in	F	1153.
Prvi	naj	bi	se	potopil	21.	februarja	1945	
med	Trstom	in	Pulo,	drugi	pa	februarja	
1945	nekje	pred	istrsko	obalo.	Po	po-
drobnem	pregledovanju	seznamov	plo-
vil	je	mogoče	ugotoviti,	da	je	bil	čoln	F	
1153	polagalec	min	tipa	DM.	Njegova	
širina	je	zaradi	stranskih	nosilcev	min	
znašala	dobrih	osem	metrov,	klasični	
čoln	tipa	D	pa	je	bil	širok	le	dobrih	šest	
metrov.	Takšno	širino	so	 izmerili	 tudi	

potapljači	 na	 čolnu	 Kec.	
Torej	 si	 upamo	

sklepati,	 da	
je	 poto-

pljena	razbitina	pred	Piranom	nemški	
desantni	čoln	MFP	tipa	D	z	oznako	F	
948.	In	prav	ta	čoln	kot	najresnejšega	
»kandidata«	omenjata	tudi	avtorja	do-
kumentarnega	filma.
Če	 je	 vse	 to	 res,	 preverimo	 v	 zgo-
dovini	 plovila	 F	 948.	 Naročili	 so	 ga	
že	 februarja	 leta	 1944	 in	 ga	 splavili	
v	 ladjedelnici	 v	 Tržiču	avgusta	 istega	
leta.	V	enote	nemške	mornarice	je	bil	
uvrščen	 10.	 septembra	 1944.	 Imel	
je	 tri	 dizelske	 motorje	 in	 je	 dosegel	
hitrost	 12	 vozlov.	 Nekateri	 italijanski	
viri	 ga	 vodijo	 tudi	 kot	 polagalca	 min	
(it.	 posamine).	 Po	 dobrem	 mesecu	
službe	se	je	19.	oktobra	1944	zaradi	
hudega	neurja	potopil	skupaj	s	čolnom	
F	952	v	puljskem	pristanišču	(kakšen	
vojaški	čoln	pa	je	to!).	Dvignili	so	ga	in	
ga	popravili.	Enaindvajsetega	februarja	
1945	pa	se	je,	tako	se	zdi,	potopil	pred	
piransko	Punto.
V	močnih	letalskih	napadih	zavezni-
kov	na	severnojadranska	pristanišča	
je	nemška	mornarica	sredi	februarja	
1945	 utrpela	 hude	 izgube.	 Deseta	
desantna	skupina	je	izgubila	najmanj	
deset	čolnov	tipa	MFP.	Prav	21.	fe-
bruarja	je	okoli	500	bombnikov	B-17	
in	B-24	napadlo	Dunaj,	Wiener	Neu-
stadt	in	Bruck	an	der	Mur,	spotoma	
pa	še	ladjedelnice	v	Trstu,	Puli	in	na	
Reki.	Čoln	F	948	se	je	najverjetneje	
čisto	 po	 naključju	 znašel	 na	 morju	
kot	tarča	zavezniških	letal,	ki	so	se	s	
svoje	naloge	že	vračala	v	oporišča	v	
južni	Italiji.	Najbrž	se	je	skušal	rešiti	
v	 zavetje	 piranskega	 pristanišča,	
nato	 pa	 so	 ga	 spremljajoči	 lovci	
zadeli	 z	 raketo.	 O	 tem	 priča	 velika	
odprtina	 na	 njegovem	 levem	 boku.	
Potapljači	akcije	NUS	so	našli	in	dvi-
gnili	tudi	svetlečo	raketo	s	padalom	
–	 je	 mogoče,	 da	 je	 čoln	 klical	 na	
pomoč?
Potope	 na	 razbi t ino	 organiz i ra	
potapljaški	 center	 NORIKSUB	 iz	
Pirana.	Dostop	do	lokacije	je	mogoč	
le	s	čolnom.	Več	o	potopu	na	razbitini	
prihodnjič,	 sicer	 pa	 je	 nekaj	 infor-
macij	 na	 voljo	 tudi	 na	 spletni	 strani	
http://www.norik-sub.si/.	Morda	se	
bo	kateri	od	prihodnjih	potapljaških	
»odprav«	vendarle	posrečilo	na	krmi	
Keca	pod	debelo	plastjo	školjk	pre-
poznati	 veliko	 belo	 oznako	 F	 948	
in	 s	 tem	 pojasniti	 še	 eno	 skrivnost	
slovenskega	morja.	

potapljači	 na	 čolnu	 Kec.	
Torej	 si	 upamo	

sklepati,	 da	
je	 poto-

Mitraljez Scotti v Pomorskem muzeju Sergej Mašera Piran (Foto: M. Babič)
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V	četrtek	 in	 petek	 dopoldan	 so	
se	 pod	 morjem	 »sprehodili«	
osnovnošolci	 in	 gimnazijci.	 Za	

njih	 je	 bil	 izbran	 nekoliko	 drugačen	
program,	najbolj	pa	se	jim	je	vtisnil	v	
spomin	 sprehod	 z	 Deborah Andol-
lo,	 16-kratno	 svetovno	 rekorderko	
v	 potapljanju	 na	 dah	 in	 predsednico	
kubanske	 potapljaške	 zveze,	 na	 ka-
terem	 so	 spoznavali	 lepote	 Kube	 in	
skozi	potapljanje	na	dah	tudi	bogastvo	
podvodnega	sveta	(Deborah	Andollo:	
Blue	 Yemaya).	 Sprehod	 z	 Ireno Av-
belj,	 večkratno	 svetovno	 prvakinjo	
v	 skokih	 s	 padalom,	 paraskijem	 in	 v	
figurativnih	skokih,	je	bil	nabit	z	adre-
nalinom,	ki	prevzame	telo	pri	padanju	
s	hitrostjo	300	km/h	in	je	v	popolnem	
nasprotju	 s	 podvodno	 umirjenostjo	
(Tone Stojko:	Želim	biti	delfin	–	Por-
tret	Irene	Avbelj).		

Predvečer	 sklepnega	 dela	 festivala	
je	bil	 v	 znamenju	odprtja	 fotografske	
razstave	z	naslovom	Trije	pogledi	Kube.	
Trije	avtorji	so	v	treh	različnih	tehnikah	
fotografije	predstavili	vsak	svoj	pogled	
na	 zadnjo	 trdnjavo	 komunizma	 na	
zahodni	polobli.	Arne Hodalič,	 ki	ga	
ni	 treba	posebej	predstavljati,	 je	 v	 tri-
najstih	fotografijah,	razvitih	po	postopku	
platinotipije	iz	leta	1873,	in	petdesetih	
fotografijah	v	projekciji	prikazal	Kubo,	ki	
vsak	dan	bolj	izginja.	Ehidrich Acosta 
Perez	–	Macao	je	s	svojimi	fotografija-
mi,	 ki	ne	poznajo	Photoshopa,	pove-
dal	 zgodbo	 najboljšega	 kubanskega	
podvodnega	 fotografa,	ki	se	za	plačo	
dvajset	 dolarjev	 mesečno	 potaplja	 z	
Bull	 Sharki	 v	 zalivu	 La	 Boca,	 kamor	
prihajajo	 potapljači	 iz	 celega	 sveta.	
Miha Matavž,	 študent	 fotografije,	 ki	
šele	pričenja	svojo	fotografsko	pot,	je	
tretji	v	skupini,	ki	mu	je	pripadla	čast,	
da	je	poleg	dveh	velikih	avtorjev	lahko	
predstavil	svoj	pogled	na	Kubo.	Le-ta	
je	nastal	v	času	mednarodne	odprave	
potapljačev	s	poškodbo	hrbtenjače	 iz	
Slovenije,	Srbije	in	s	Hrvaške	decembra	
2010.	Vsi	trije	pogledi	odlično	predsta-
vljajo	Kubo,	mešanico	starega,	 ki	 se	
nezadržno	umika	novemu,	kar	pa	ne	
pomeni,	da	tudi	boljšemu.	S	pomočjo	
glasbe	Boruta Morija,	ki	je	na	akordeo-
nu	popeljal	zbrane	v	latinsko	Ameriko,	
so	fotografije	skoraj	oživele.
Odprtja	razstave	ni	nihče	obešal	na	veliki	
zvon,	saj	smo	si	organizatorji	 (Plavalni	

klub	Slovenske	Konjice	 in	Mesto	Slo-
venske	Konjice)	 želeli	čim	večji	obisk	
sklepnega	dela	 festivala.	Več	kot	90	
obiskovalcev,	ki	so	napolnili	malo	dvo-
rano	Kulturnega	doma,	je	zato	povsem	
preseglo	naša	pričakovanja.	Izkazalo	se	
je,	da	je	bila	temu	kriva	odlična	kombina-
cija	fotografij,	projekcij	in	glasbe.
Sobota	je	bila	precej	nervozna,	saj	nihče	
ni	prav	vedel,	kaj	se	bo	zgodilo	sedaj,	
ko	ni	več	potapljaškega	simpozija,	ki	je	
osem	let	privabljal	obiskovalce	iz	celotne	
jadranske	regije.	Festival	Sprehodi	pod	
morjem	je	bil	na	preizkušnji,	a	že	pred	
19.	uro	 je	dvorana	pokala	po	šivih	 in	
strah	je	bil	mimo.	
Program	je	pričel	častni	gost	 festivala,	
Gennady Grutsya,	direktor	moskovske-
ga	Zlatega	delfina	 in	odličen	podvodni	
fotograf.	S	seboj	 je	prinesel	ne	samo	
informacijo	o	enem	največjih	svetovnih	
filmskih	festivalov,	temveč	tudi	fotografije	
za	četrti	pogled	na	Kubo,	ki	se	je	odlično	
dopolnjeval	s	prej	omenjenimi	avtorji.
Izbor	filmov	je	pripravil	direktor	14.	beo-
grajskega	 filmskega	 festivala	Milorad 
Đuknić.	V	dveh	sklopih	smo	videli	izbor	
osmih	nagrajenih	filmov	z	zadnjega	fe-
stivala	v	Beogradu	decembra	2010.	Vsi	
filmi	so	prav	tam	pričeli	svojo	festivalsko	
sezono,	kar	pomeni,	da	smo	bili	prav	mi	
ti	 srečneži,	ki	smo	 jih	 letos	videli	med	
prvimi.		
Film	Simona	Speara	(Circle	of	Life)	je	bil	
odlična	izbira	za	začetek	prvega	sklopa,	
ki	so	ga	nadaljevali	Zsolt	Sasdi	(Survivors,	

“SPREHODI POD MORJEM”

Letošnji	 tretji	 festival	 Sprehodi	 pod	
morjem,	ki	je	potekal	od	27.	do	29.	
januarja	v	Kulturnem	domu	Sloven-
ske	Konjice,	se	je	tokrat	odvijal	brez	
vzporednega	mednarodnega	simpo-
zija	Potapljanje	AST,	ki	je	festival	do-
polnjeval	dve	leti	zapored.	Udeležbe	
preko	800	obiskovalcev	vseh	staro-
stnih	skupin	iz	Slovenije,	s	Hrvaške,	
iz	Srbije	in	Italije	niso	pričakovali	niti	
največji	optimisti.

Branko	Ravnak					Foto:	Miha	Matavž

3. mednarodni festival filma in videa
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Sacred	Place),	Daniele	Iop	(The	Magnet)	
in	Edvard	Snijders	(Zenobia),	zaključil	pa	
ga	je	fantastični	Chisa	Hidaka	s	Together	
Dancing	With	Spinner	Dolphins.
Odmor	je	bil	za	mnoge,	ki	so	prišli	prvič,	
eno	od	prijetnih	presenečenj.	V	mali	
dvorani	so	obiskovalci	poleg	projekcije	
in	 razstave	 slik	 uživali	 v	 sproščenem	
klepetu	ob	dobrem	vinu	 in	domačem	
prigrizku.
Uvod	v	drugi	sklop	in	obenem	v	zaključek	
festivala	so	pripravili	kolegi	iz	Beograda,	
ki	so	podelili	posebno	nagrado	žirije	za	
film,	ki	je	nastal	v	Slovenskih	Konjicah.	
Kratek	 film	 If	 I	Can	Drive,	 I	Can	Dive,	
avtorja	Petra Lombarja,	je	bil	namreč	
v	celoti	posnet	v	mestnem	kopališču	v	
Slovenskih	Konjicah	in	je	pobral	kar	dve	
prestižni	nagradi	v	zadnjih	štirih	mesecih,	
prvo	v	Marseillu	 in	drugo	v	Beogradu.	

Tista	v	Marseillu	 je	sploh	prva,	ki	 jo	 je	
katerikoli	 slovenski	 film	kdaj	dobil	 na	
tem	najstarejšem	festivalu	podvodnega	
filma	in	fotografije,	ki	se	je	pred	tremi	leti	
iz	francoskega	mesta	Antibes	preselil	v	
Marseille.	
»Če	 lahko	 vozim,	 se	 lahko	 tudi	 po-
tapljam«	je	bil	uvod	v	film,	ki	smo	ga	z	
nestrpnostjo	pričakovali	ves	večer.	Deep	
Sea	Under	The	Pole,	avtorja	Thierryja	
Roberta,	 je	 osupnil	 prisotne	 in	 kljub	
temu	da	prevoda	iz	francoščine	ni	bilo,	
je	povedal	več,	kot	pove	 tisoč	besed.	
Pogoji	preko	meja	človeških	zmožnosti	
tako	za	ljudi	kot	za	opremo	so	pokazali,	
da	 je	na	planetu,	na	katerem	živimo,	
še	ogromno	neraziskanega	 in	skritega	
človeškim	očem.
Odlična	publika,	ki	se	 je	zabavala	ves	
večer,	si	je	prislužila	na	koncu	še	bonus,	

kratek	 napovednik	 dokumentarnega	
filma	S-Cuba	 (Peter	 Lombar,	Anama-
rija	Ficko),	 ki	naj	bi	 ugledal	 luč	sveta	
v	 naslednjih	 mesecih.	 Njegov	 trailer	
opisuje	 potovanje	 trojice	 potapljačev	
s	 poškodbo	 hrbtenjače	 iz	 Slovenije,	
Srbije	in	s	Hrvaške	na	Kubo	decembra	
2010.
S	 tem	 se	 je	 končal	 3.	 mednarodni	
festival	 podvodnega	 filma	 in	 videa	
Sprehodi	pod	morjem,	za	katerega	je	
odstopil	ime	prof. dr. Dušan Kuščer	
ob	veliki	pomoči	Marjana Richterja,	
oba	starosti	slovenskega	podvodnega	
filma	in	očeta	konjiških	Sprehodov.
Organizator	 se	 ob	 tej	 priložnosti	
zahvaljuje	 vsem,	 ki	 so	 pomagali,	 da	
je	 festival	 naredil	 prve	 samostojne	
korake,	 in	vsem	obiskovalcem,	ki	so	
ga	podprli	s	svojim	obiskom.

Kljub	 ledeno	 mrzl i 	 vodi	 in	
hladnemu	novoletnemu	vre-
menu	 so	 se	 brez	 težav	 v	

krogu	 potopili,	 nazdravili	 in	 se	 na	
površje	 vrnili	 polni	 adrenalina	 ter	
veselja,	da	so	premagali	 led	 in	se	
potopili	v	vodo,	ki	je	imela	le	5	sto-
pinj	Celzija.

16. novoletni potop v Velenjsko jezero
Na	 sončen,	 vendar	 mrzel	 prvi	 dan	
leta	2011	se	je	na	Velenjskem	jezeru	
naredila	plast	ledu,	ki	ni	pregnala	28	
pogumnih	potapljačev	(od	tega	ena	
potapljačica),	da	bi	pod	gladino	Ve-
lenjskega	jezera	s	penino	nazdravili	
za	varno	potapljaško	sezono.	
Janja	Šemenc					Foto:	Janja	Šemenc

Potop	je	prešel	že	v	tradicijo,	saj	na	
tak	 način	 velenjski	 potapljači	 kluba	
DPD	Jezero	in	drugi	udeleženci	slo-
venskih	 potapljaških	 društev	 že	 od	
leta	1996	začenjajo	novo	potapljaško	
sezono.	Tako	kot	vsi	potopi	do	sedaj	
je	 tudi	 ta	 minil	 v	 prijetnem	 vzdušju	
in	 odl ičnem	 razpoloženju.	 Tudi	

tokrat	 se	 je	 dogodka	 udeležilo	
lepo	 število	 gledalcev,	

ki	so	bili	navdušeni	
nad	pogumnimi	

potapljači.
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Vaše	 morebitne	 predloge	 ali	 komen-
tarje,	ki	niso	zajeti	v	ponujenih	anketnih	
odgovorih	nam	 lahko	pošljete	 tudi	po	
elektronski	pošti	spz@spz.si.

ANKETA NA 
www.spz.si
Vabljeni	k	ogledu	spletne	strani	in	
odgovoru	na	anketno	vprašanje.

Anketa meseca aprila:
A l i  o b i s k u j e t e  s e j m e 
posvečene potapljanju?  
1.		Enkrat	 na	 leto	 obiščem	

enega	od	sejmov.
2.		Vsakih	 nekaj	 let	 obiščem	

enega	od	sejmov.
3.		Sejmov	ne	obiskujem.
4.		Bi,	če	bi	vedel	zanje
5.		Bi,	če	bi	kdo	organiziral		

Anketa meseca marca:
Ali imate pri vsakem potopu s seboj 
dihalko?
1.	dihalko	imam	vedno	na	maski
2.	dihalko	imam	vedno	za	pasom
3.	dihalko	imam	vedno	na	ob	nožu	na	nogi
4.	dihalko	vzamem	le,	ko	vem	da	bom	plaval
5.	dihalko	vzamem,	ko	je	razburkano	morje
6.	dihalko	imam	s	seboj	le	na	tečajih,	kjer			
					jo	potrebujem	za	vajo
7.	dihalke	nimam	nikoli	s	seboj

Spodbudna	novica	je,	da	so	se	tekmovanja	udeležile	kar	štiri	
slovenske	ekipe	 in	prav	vse	so	 tekmovale	v	skupini	A,	ki	
odloča	o	skupnem	zmagovalcu	turnirja.

Slovenske	barve	so	na	tekmovanju	zastopale	tri	ekipe	iz	Lju-
bljane	in	ekipa	iz	Kranja.
V	 ljubljanskem	 timu	 pH	 Ljubljana	 1	 so	 želeli	 popraviti	 vtis	 iz	
Ljubljane,	kjer	so	v	finalu	izgubili	proti	Madžarom,	zato	so	se	na	
tekmovanje	odlično	pripravili.	Temu	smo	bili	priča	v	finalni	igri	
med	ljubljansko	in	kranjsko	ekipo,	saj	slednja	(PH	Kranj)	kljub	
trem	odličnim	belgijskim	reprezentantom,	ki	so	se	ji	priključili,	
ni	 mogla	 parirati	 močno	 motiviranim	 »ljubljanskim	 zmajem«.	
Pohvaliti	velja	seveda	tudi	naše	najmlajše	hokejiste	iz	moštva	
UWH	Želve,	saj	so	v	enem	letu,	odkar	igrajo,	kot	ekipa	prešli	
iz	skupine	B	v	skupino	A,	kjer	pa	niso	le	zaradi	števila,	ampak	
povzročajo	 težave	prav	vsem	ekipam.	Upajmo,	da	bo	ekipa,	
ki	 se	 je	 formirala,	 ostala	 tako	 homogena	 in	 pripravljena	 za	
delo	še	naprej,	saj	se	ji	v	tem	primeru	obetajo	odlični	rezultati.	
Razočarala	ni	niti	ekipa	pH	Ljubljana	3,	kljub	temu	da	se	ji	je	
poznal	izostanek	nekaterih	ključnih	igralcev,	ki	bi	ekipo	zago-
tovo	dvignili	v	boj	za	prva	tri	mesta.
Na	 turnir	 je	 tokrat	 prišla	 močna	 zasedba	 iz	 Srbije,	 ki	 je	
nepričakovano	 premagala	 ekipo	 Piranha	 1,	 vendar	 v	 tek-
mah	 z	 ekipama	 Kranja	 in	 pH	 Ljubljane	 1	 ni	 mogla	 pripraviti	
presenečenja.
Zagotovo	je	največje	presenečenje	turnirja	zmaga	moštva	UWH	
Želve	 nad	 sicer	 zelo	 močno	 ekipo	 Budapest	 1,	 ki	 tokrat	 ni	
nastopila	v	popolni	sestavi,	a	je	kljub	temu	močna	in	izkušena	
ekipa,	ki	jo	je	izredno	težko	premagati.
Turnir	 je	bil	odlično	organiziran	 in	voden,	 tako	da	gredo	vse	
pohvale	tudi	organizatorjem	in	seveda	udeležencem	turnirja.	
Upajmo,	da	se	naslednje	leto	ponovno	vidimo	v	še	večjem	številu	
in	z	novimi	ekipami,	ki	bodo	postregle	s	še	boljšo	igro.

Rezultati:
1. pH Ljubljana 1
2. PH Kranj
3.	 Calypso	(Srbija)

15. memorial Boštjana Mesareca 
V	soboto,	19.	februarja	2011,	se	je	v	pokritem	olimpijskem	
bazenu	v	Kranju	odvijal	že	15.	memorial	Boštjana	Mesarca	
v	podvodnem	hokeju.	Tekmovanje	je	bilo	organizirano	pod	
okriljem	Slovenske	potapljaške	zveze	in	kranjskega	kluba	
PH	Kranj.	Tokratnega	tekmovanja	se	je	udeležilo	13	ekip	
iz	7	držav	(Hrvaška,	Srbija,	Češka,	Nemčija,	Madžarska,	
Italija	in	Slovenija).

Peter	Grosman					Foto:	Peter	Grosman

Š P O R T  -  P O D V O D N I  H O K E J

4.	 Piranha	1	(Madžarska)
5. pH Ljubljana 3
6. UWH Želve
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Gre	 za	 enkratno	 organizirano	
tekmovanje	s	strani	hrvaškega	
društva	KPA	Rovinj	z	Malega	

Lošinja,	ki	 je	po	besedah	večine	po-
dvodnih	lovcev	prevzelo	pomen	nekoč	
zelo	znanega	in	dobro	obiskanega	tek-
movanja	»Kup	nacija	i	Kup	gradova«.
Slovenijo	je	zastopala	ekipa	z	imenom	
Koper.	Sestavljena	 je	 iz	dveh	ali	 treh	
tekmovalcev,	 od	 katerih	 sta	 lahko	 v	
morju	sočasno	 le	dva	 tekmovalca,	ki	
drug	od	drugega	ne	smeta	biti	oddalje-
na	več	kot	25	metrov.
Tekmovalno	območje	se	 je	 raztezalo	
od	ustja	Limskega	kanala	na	severu	do	
otočka	Porer	na	južni	strani	Rovinja.
Lov	je	potekal	izključno	»po	luknjah«,	
kar	pomeni,	da	sta	se	za	podvodni	ribo-
lov	uporabljali	kratka	podvodna	puška,	
opremljena	z	ostmi,	in	svetilka,	s	katero	
si	 je	 podvodni	 lovec	 osvetlil	 temne	
špranje	in	luknje.	V	njih	se	v	zimskem	
času	namreč	skrivajo	ribe,	kot	so	šarg,	
orada,	kaval,	vrana,	škarpina,	ugor	in	
morska	mačka.

Slovensko	 ekipo	 so	 zastopali	 Arijan	
Rapuš,	Tadej	Špeh	in	Peter	Valenčič,	
vsi	 trije	 člani	 novonastalega	 društva	
DPL	OBALA.	Kot	edina	slovenska	ekipa	
smo	na	priprave	oziroma	pregled	terena	
prišli	že	v	torek.	Pozicije,	kjer	smo	ribo	
»pričakovali«,	smo	iskali	štiri	dni.	Vreme	
nam	ni	bilo	ravno	naklonjeno,	vendar	sta	
nas	pri	vztrajanju	motivirali	konfiguracija	
terena	in	dobra	volja.
Na	dan	 tekmovanja	 smo	ob	8.00	uri	
odšli	na	startno	mesto	in	pol	ure	zatem	
pričeli	s	tekmovanjem.	Trajalo	je	dobrih	
pet	ur,	vendar	so	le-te	še	prehitro	minile.	
Ujete	 ribe	 smo	 predali	 ob	 14.30	 uri	
na	ribiški	ladji	pred	marino.	Ulov	je	bil	
»skromen«,	vendar	lep.	Tehtanje	rib,	ki	
je	trajalo	do	18.30	ure,	si	je	ogledalo	
veliko	opazovalcev	in	bilo	je	kaj	videti.
Zasedli	smo	solidno	12.	mesto	(nismo	
ujeli	 ugorjev).	 Zmagala	 je	 ekipa	 iz	
Medulina	v	močni	postavi	hrvaške	re-
prezentance	(Ikić,	Urti,	Božić).	Sledila	
je	italijanska	ekipa	Team	Mares,	tretje	
mesto	pa	je	pripadlo	ekipi	Italia	1.
Zelo	 lep	ulov	so	 imeli	člani	 italijanske	
ekipe	 Team	 Mares,	 saj	 so	 čisto	 po	
naključju	naleteli	na	preplašene	orade,	
ki	so	se	stiskale	ob	skale.	Uspelo	jim	je	
uloviti	eno,	ki	je	tehtala	4	kg,	in	še	dve	
manjši,	 težki	 vsaka	po	2	kg.	Seveda	
so	 vse	 prve	 ekipe	 imele	 tudi	 po	 pet	
ugorjev,	 kar	 jim	 je	 prineslo	 dodatnih	
7500	točk.

X. pokal mesta Rovinj v 
podvodnem ribolovu

V	soboto,	19.	februarja,	je	potekalo	
deseto	 mednarodno	 prvenstvo	 v	
podvodnem	 ribolovu	 Pokal	 mesta	
Rovinj,	ki	se	ga	je	udeležilo	trideset	
ekip	 iz	 Hrvaške,	 Italije,	 Francije	 in	
Slovenije.

Naša	ekipa	je	ujela	šestnajst	rib,	am-
pak	nekatere	niso	bile	veljavne.	Točke	
smo	si	pridobili	z	različnimi	vrstami	rib,	
saj	 je	 točkovanje	definirano	 tako,	da	
ekipa	za	vsako	vrsto	ribe	prejme	1000	
točk	+	težo	v	gramih	posamezne	ribe.	
Uspelo	 nam	 je	 ujeti	 sledeče	 vrste:	
kaval,	šarg,	lumbrak,	škapoč	in	vrana.	
Kljub	temu	da	smo	ugorje	ob	pregledu	
našli,	nam	jih	pozneje	na	tekmovanju	ni	
uspelo	ujeti,	saj	so	se	zaradi	polne	lune	
in	spremenljivega	vremena	ribe	selile.	
V	 luknjah	so	tako	ostale	 le	določene	
ribe	»stalnice«.
Po	 tekmovanju	 je	 sledil	 »kulinarični	
večer«,	kjer	so	za	tekmovalce	in	ostale	
obiskovalce	pripravili	ribje	specialitete:	
ribji	 carpaccio,	 riba	 v	 pečici,	 riba	 v	
paradižnikovi	omaki,	riba	v	marinadi,	na	
oglju	pečena	riba,	ribja	juha,	...	Poleg	
odlične	hrane	je	enkratno	doživetje	do-
polnila	lokalna	»klapa«,	ki	je	prepevala	
pozno	v	noč.
Rad	 bi	 pohvalil	 organizatorja	 tekmo-
vanja	za	izjemno	organizacijo.	Večina	
organizatorjev	bi	se	 lahko	zgledovala	
po	tem	tekmovanju,	ki	je	iz	leta	v	leto	
bolj	obiskano.	Upam,	da	bo	v	priho-
dnjem	letu	glede	na	število	podvodnih	
lovcev	prisotnih	več	slovenskih	ekip.

Peter	Valenčič								Foto:	DPL	Obala	Koper

P O D V O D N I  R I B O L O V  -  Š P O R T
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Potapljanje	 na	 otoku	 Gran	 Cana-
ria	 je	 zelo	 razvito,	 kar	 potrjujejo	
tamkajšnji	 številni	 potapljaški	

centri.	 Podvodni	 svet	 je	 poln	 življenja,	
ki	 je	nekakšna	mešanica	subtropskega	
in	 tropskega	 morskega	 življa.	 Morje	 je	
izjemno	bogato	in	potapljače	ob	potopu	
vedno	 pospremijo	 jate	 rib.	 Največkrat	
gre	za	barakude	in	sardele,	tune,	angel	
sharke,	 rumenoplavute	 snapperje,	gru-
perje,	 morene,	 hobotnice,	 eagle	 raye,	
različne	vrste	skatov,	veliko	vrst	tropskih	
ribic,	ki	smo	jih	navajeni	že	iz	Rdečega	
morja,	 in	 še	 več.	 Ne	 tako	 redko	 se	 na	
otoku	pojavljajo	tudi	mante.	Najbolj	po-
gosto	se	jih	da	videti	v	zalivu	Manta	Bay,	
na	severu	otoka	in	v	naravnem	parku	El	
Cabron.	Vidljivost	pod	vodo	se	giblje	med	
20	in	40	m,	seveda	odvisno	do	vremena	
in	ostalih	okoliščin.	Temperatura	vode	se	
giblje	od	20	stopinj	v	zimskem	času	do	
25	stopinj	Celzija	v	letnem	času.	
Najbolj	zanimiva	potapljaška	 lokacija	 je	
El	Cabron,	ki	se	nahaja	znotraj	morskega	
parka	 Arinaga.	 Večina	 potapljačev,	 ki	
doživijo	potop	 tam,	ga	 takoj	 razglasi	za	
številko	ena	v	Evropi.	Ta	naravni	rezervat	
se	nahaja	na	vzhodu	otoka	Gran	Cana-
ria,	 v	 okviru	 parka	 se	 da	 opraviti	 do	 8	
različnih	potopov	na	različnih	lokacijah.	
Vsaka	lokacija	 je	presenetljivo	unikatna	
in	 nudi	 vedno	 popolnoma	 drugačno	

doživetje	 podvodnega	 sveta	 na	 tem	
otoku.	Teren	pod	vodo	je	zelo	razgiban,	
veliko	je	jam,	obokov,	tunelov	in	sten.	
Življenje	je	izredno	bogato,	saj	sta	tukaj	
izlov	rib	in	vožnja	s	plovili	prepovedana.	
Potapljaške	lokacije	na	El	Cabronu	so	
primerne	tako	za	začetnike	(znotraj	zali-
va)	kot	tudi	za	zelo	izkušene	potapljače	
(na	 rtu,	 kjer	 je	 tok	 ponavadi	 izredno	
močan,	v	vodi	pa	ogromno	rib).
Tudi	 jug	 otoka,	 kjer	 sta	 se	 za	 odprtje	
potapljaškega	centra	odločila	dva	slo-
venska	inštruktorja,	je	izredno	zanimiv.	
Tukaj	 je	 turizem	 najbolj	 razvit,	 kar	 pa	
se	 k	 sreči	 ne	 pozna	 pod	 vodo,	 saj	 je	
življenja	na	pretek.	Pogosto	se	da	videti	
angel	sharka,	skate,	barakude,	tropske	
ribice	 in	 še	 marsikaj.	 Najbolj	 zanimive	
lokacije	 so	 okoli	 starega	 mesta	 Mogan,	
seveda	pa	je	potrebno	za	najboljšo	izkušnjo	
potapljanja	 na	 otoku	 imeti	 primernega	
vodiča.
Kot	že	rečeno,	na	otoku	Gran	Canaria	v	tem	
času	 pridobivata	 dovoljenja	 za	 obratovanje	
potapljaškega	centra	dva	slovenska	inštruktorja,	
Nejc	Mlinšek	in	Gregor	Butala.	Nudita	potope	na	
vseh	najzanimivejših	točkah	na	otoku	in	seveda	po-
sebne	popuste	za	vse	slovenske	potapljače.	
Za	vse	informacije	sta	najlažje	dosegljiva	na	elektronskem	
naslovu	info@grancanariadivers.com.
Svetujeta	tudi	glede	poceni	letalskih	kart	do	Gran	Canarie	
in	uredita	apartma	že	od	13	EUR	po	osebi	na	noč.
Gran	Canaria	in	njen	bogat	podvodni	svet	vabita!

				Matko	Mioč,	Gregor	Butala								Foto:	Tomaž	Pevc
				

Kanarske	otoke	sestavlja	7	otokov,	ki	spadajo	
pod	Kraljevino	Španijo	in	se	nahajajo	ob	zahodni	
obali	Afrike.	Gran	Canaria	 je	po	velikosti	 tretji	
največji	otok	in	se	razteza	na	1532	km2.	Kljub	
relativni	majhnosti	otoka	ga	pogosto	imenujejo	
celina	v	malem,	saj	se	pokrajina	in	podnebje	na	
različnih	delih	otoka	skrajno	 razlikujeta.	Otok	
je	 izredno	 raznolik,	presenetili	 vas	bodo	hribi	
in	kanjoni	v	notranjosti	ter	čudovite	peščene	in	
kamnite	plaže	na	obali.	Tudi	pokrajina	je	razno-
lika,	ponekod	so	 idilični	borovi	gozdovi,	 spet	
drugje	se	raztezajo	saharske	peščine.

Kanarske	otoke	sestavlja	7	otokov,	ki	spadajo	
Gran Canaria

R E P O R T A Ž A  -  G R A N  C A N A R I A
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Inula	je	bila	star	katamaran.	Zamišljena	
je	bila	predvsem	kot	varna	barka	za	
dolga	 potovanja	 po	 oceanih.	 Šele	

kasneje	je	bila	preurejena	za	potapljaški	
turizem,	 tako	 da	 je	 lahko	 sprejela	 do	
osem	(nezahtevnih)	gostov.	Ker	je	bila	
varnost	na	prvem	mestu,	je	zaradi	nje	
trpelo	udobje.	Oba	trupa	sta	bila	pre-
grajena	na	manjše	prekate,	ki	bi	jih	bilo	
možno	hermetično	zapreti	v	primeru,	če	
bi	se	predrla	zunanja	stena	in	bi	voda	
pričela	vdirati	v	trup.	Vrata	skozi	prekate	
pa	so	bila	majhna	in	predvsem	nizka	z	
visokimi	pragovi.	Posledica	tega	so	bili	
udarci	nevajenih	gostov	v	glave	in	palce	
na	nogah...
Inula	je	bila	ena	sama	improvizacija,	kar	
ni	 ravno	odlika	naroda,	 ki	mu	 je	njen	
lastnik	 Arvid	 pripadal.	 Iz	 stropa	 moje	
kajute	so	denimo	štrleli	 različno	dolgi	
vijaki,	ki	so	držali	različne	elemente	na	

krovu	barke.	Ker	sem	spal	na	zgornjem	
pogradu,	sem	moral	biti	zelo	pazljiv	pri	
prebujanju....	Po	barki	je	bilo	ogromno	
različnih	stvari	in	vse	je	nekako	navidez	
brez	 reda	 ležalo	 na	 okoli.	 Povsod	 so	
ležale	vrvi,	razni	kabli,	cevi,	predmeti	ki	
jim	nisem	uganil	pomena	in	celo	vijaki	
so	 se	 kotalili	 naokoli,	 a	 presenetljivo	
niso	popadali	v	vodo.	Vse	skupaj	je	bolj	
spominjalo	na	nekakšno	delavnico,	kot	
na	 barko	 za	 prevoz	 gostov.	 Toda	 ka-
sneje	se	je	izkazalo,	da	ima	čisto	vsaka	
stvar	svoj	točno	določen	namen.	Vrvica	
denimo,	ki	je	bila	navidez	nepotrebno	
pritrjena	na	neko	rinko,	je	imela	nalogo	
da	 drži	 okno,	 kadar	 je	 odprto.	 Ena	
prečka	na	ograji	je	bila	nižja	od	ostalih,	
kar	je	izgledalo	zelo	malomarno.	Toda	
ko	smo	jadrali,	je	ravno	na	tistem	mestu	
napeta	 vrv	 sprednjega	 jadra	prečkala	
ograjo,	 zato	 je	 le-ta	 morala	 biti	 tam	
nižja....	 Kljub	 vsemu	 pa	 se	 nihče	 od	
gostov	 ni	 pritoževal.	 Vsi	 smo	 vedeli	 v	
kaj	se	spuščamo.	Vedeli	smo	da	to	ni	
luksuzna	 in	 draga	 ladja	 za	 razvajene	
ameriške	 turiste,	zavedali	smo	se,	da	
je	tudi	Inula	del	pustolovščine,	v	katero	
smo	se	spustili.
Na	 Inuli	 je	 bilo	 poskrbljeno	 tudi	 za	
potapljaško	varnost	in	na	palubi	barke	
je	 na	 različnih	 mestih	 ležalo	 kar	 dva-
najst	 veliki	 jeklenk	 za	 kisik	 -	 za	 pri-
pravo	 nitroksa,	 pa	 tudi	 za	 zdravljenje	
dekompresijske	 bolezni,	 če	 bi	 prišlo	

do	 nesrečnega	 slučaja.	 Arvid	 nam	 je	
povedal,	da	lahko	kar	pozabimo	na	naša	
potapljaška	 zavarovanja,	 kajti	 naš	 cilj	
“sredi”	oceana	je	predaleč	za	helikop-
terje,	rešilna	barka	pa	bi	prepozno	prišla	
do	nas.	Odvisni	smo	bili	torej	samo	od	
njegovega	kisika...
Na	obeh	krmah	 Inule	 sta	bila	 z	 vrvmi	
pritrjena	dva	stara	Bauerjeva	kompre-
sorja.	Zelo	stara.	In	zaradi	svoje	lege	na	
barki	tudi	zelo	rjasta.	Vse	okoli	njiju	je	
bilo	mastno	od	olja,	a	kot	smo	kasneje	
spoznali,	 dajala	 sta	 presenetljivo	 čist	
zrak,	brez	vsakršnega	vonja	po	olju.
Na	Inuli	se	nas	je	znašlo	šest	potapljaških	
gostov.	 Moji	 trije	 prijatelji,	 Avstrijka	
Sylvia	 in	 	 Nemec	 Volker.	 Poleg	 Irene	
sta	 me	 od	 mojih	 znancev	 spremljala	
videosnemalec	Marjan	in	mladi	Oskar,	
ki	je	bil	kljub	začetku	svoje	potapljaške	
kariere	že	zelo	navdušen	podvodni	foto-
graf.	Razen	Marjana	in	Oskarja	smo	bili	
vsi	inštruktorji	potapljanja	in	če	k	nam	
prištejem	še	Arvida,	nas	je	bilo	od	se-
dmih	potapljačev	kar	pet	inštruktorjev.	
Verjetno	 ima	 Arvid	 bolj	 redko	 tako	
povprečje	na	svojem	krovu	in	to	se	nam	
je	kasneje	še	kako	obrestovalo.	Ko	si	
nas	je	na	prvih	poskusnih	potopih	“ogle-
dal”	kako	se	obnašamo	pod	vodo	in	se	
prepričal,	da	naša	potapljaška	izobraz-
ba	ni	samo	na	papirju,	nam	je	kasneje	
dal	 veliko	 svobode.	 Razen	 v	 primeru	
zelo	zahtevnih	potopov,	smo	se	lahko	

Malpelo
Inula	 je	 ves	 čas	 dobivala	 valove	 v	
svoja	dva	premca	in	poskakovala.	Po-
skakovala	je	celo	noč,	cel	dan	in	celo	
naslednjo	noč.	Poskakovala	je	36	ur.	
Poskakovala	 je	 vsebina	 v	 krožnikih,	
pa	 tudi	 vsebina	 v	 straniščni	 školjki.	
Poskakovala	je	vsebina	v	želodcih	in	
si	občasno	utrla	pot	na	prosto	-	skozi	
usta....

				Borut	Furlan								Foto:	Borut	Furlan
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potapljali	brez	njegove	navzočnosti	(kar	
običajno	ni	navada).	Tudi	naši	potopi	so	
bili	 lahko	daljši	 in	globlji,	kot	običajno	
dovoli	svojim	gostom.

Otok
V	zgodnjem	jutru	druge	noči	plovbe	sta	
inulina	motorja	nenadoma	potihnila	 in	
poskakovanje	 je	 prenehalo.	Namesto	
brnenja	motorjev	in	tleskanja	valov	se	je	
zaslišalo	vreščanje	ptičev.	Skočil	sem	s	
pograda,	se	(kot	vedno)	udaril	z	glavo	v	
prenizka	vrata	kajute,	splezal	po	stopni-
cah	v	salon	in	pokukal	na	plano.	Najprej	
sem	 zagledal	 po	 palubi	 sveže	 bele	
ptičje	dreke	in	nato	roj	mušic,	ki	so	se	
odločile	da	je	moj	obraz	najprimernejše	
počivališče	zanje.	Šele	ko	so	moje	za-
spane	oči	uspele	izostriti	tudi	predmete	
v	 daljavi,	 so	 namesto	 dolgočasnega	
obzorja	zagledale	golo	kamnito	steno.	
Stena	je	pripadala	našemu	cilju,	otočku	
Malpelu,	“skali	sredi	Pacifika”.
Pred	 vsakim	 potovanjem	 se	 vedno	
natančno	 informiram	 o	 krajih,	 ki	 jih	
nameravam	 obiskati.	 Na	 internetu	
sem	 izvedel	 sledeče:	 Malpelo	 leži	 v	
vzhodnem	Pacifiku,	273	milj	(506	km)	
oddaljen	od	matične	države	Kolumbije	
in	 približno	 štiri	 stopinje	 severno	 od	
Ekvatorja.	Skupaj	z	veliko	bolj	znanimi	
Galapagosi	in	Kokosom	(Isla	del	Coco)	

predstavlja	najmanj	znani	vogal	“Zlatega	
trikotnika”,	ki	je	med	potapljači	poznan	
kot	ena	najboljših	lokacij	za	srečevanje	
velikih	 rib	 in	 morskih	 psov	 na	 svetu.	
Malpelo	je	približno	dva	kilometra	dolg,	
ima	 350	 hektarjev	 površine,	 njegov	
najvišji	 vrh	 pa	 se	 vzpne	 376	 metrov	
nad	 morsko	 gladino.	 Obkrožen	 je	 z	
dvanajstimi	 večjimi	 satelitskimi	 čermi.	
Otok	je	dejansko	vrh	izolirane	bazaltne	
morske	 gore	 vulkanskega	 porekla,	 ki	
se	dviguje	iz	štiri	kilometre	globokega	
dna.	Iz	praktično	vseh	strani	je	obdan	
z	navpičnimi	stenami,	ki	onemogočajo	
izkrcavanje.	 Kljub	 obilnemu	 dežju	 je	
otok	 skoraj	 brez	 vsake	 vegetacije	 z	
izjeme	lišajev,	ki	dajejo	skalam	značilni	
zelenkasti	 odtenek.	 Zaradi	 izredno	
bogatega	podmorskega	življenja,	pre-
dvsem	velikih	rib	in	morskih	psov,	je	leta	
1995	postal	nacionalni	park.
Avgustovsko	 vreme	 v	 času	 našega	
obiska	 je	bilo	 sivo	 in	oblačno.	Kmalu	
je	pričelo	deževati.	Deževalo	je	v	pre-
sledkih	vseh	deset	dni	našega	obiska.	
Včasih	je	le	rosilo,	včasih	je	deževalo,	
včasih	 je	 lilo,	 da	 je	 voda	 v	 slapovih	
padala	z	navpičnih	sten	otoka	v	morje.	
Dvakrat	 pa	 smo	 imeli	 celo	 nekaj	 uric	
sonca,	kar	smo	 izkoristili	 za	 fotografi-
ranje	otoka.	
Prvič,	bolj	na	začetku	našega	obiska,	

je	 sonce	 pokukalo	 izza	 oblakov	 za	
kakšno	 urico	 v	 pozno	 popoldanskem	
času.	Takrat	nas	je	Elvin,	eden	od	treh	
članov	 Arvidove	 posadke,	 s	 čolnom	
popeljal	na	krožno	vožnjo	okoli	otoka	
in	vseh	čeri.	
Drugi	 obisk	 sonca	 je	 bil	 jutranji	 in	 to	
šele	proti	koncu	našega	obiska,	ko	me	
je	že	precej	skrbelo,	ali	se	bom	sploh	
kdaj	 uspel	 izkrcati	 na	 otok.	 Pogoj	 za	
izkrcanje	so	namreč	suhe	skale,	kajti	
zaradi	lišajev	je	otok	v	dežju	zelo	spol-
zek.	 Takoj	 ko	 me	 je	 zjutraj	 (edinkrat)	
zbudilo	 sonce,	 sem	 Arvidu	 predlagal	
kopenski	izlet.	Arvid	se	je	strinjal	in	po	
radiju	 poklical	 kolumbijsko	 vojsko	 na	
otoku	za	dovoljenje.	Žal	smo	dobili	do-
voljenje	šele	za	deveto	uro	zjutraj,	kajti	
fantje	so	se	morali	dobro	naspati	zaradi	
“napornega”	brezdelja	na	otoku.	S	tem	
smo	bili	tisti,	ki	smo	se	odločili	za	obisk	
otoka	(Marjan,	Oskar	in	jaz)	ob	jutranji	
potop,	ki	je	običajno	najboljši...
Arvid	nas	je	s	čolnom	pripeljal	do	me-
sta	izkrcanja,	kjer	smo	drug	za	drugim	
splezali	na	otok.	Tisti,	ki	je	bil	na	vrsti	za	
izkrcanje,	se	je	moral	takoj	čim	višje	in	
trdno	zagrabiti	za	visečo	lestev,	ki	je	vi-
sela	z	nekakšnega	pomola,	visoko	nad	
morjem.	Arvid	 je	vsakič	 takoj	odpeljal	
čoln	stran	zaradi	nevarnosti	da	ga	valovi	
butnejo	ob	obalo.	Vzpon	po	lestvi	je	bil	
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težji,	kot	sem	si	predstavljal.	Prečke,	na	
katerih	so	stale	noge,	so	se	upognile	
in	niso	nudile	nobene	opore,	 tako	da	
so	morale	roke	prevzeti	praktično	vso	
težo	 telesa	 in	 jo	 vleči	 gor.	 Da	 je	 bila	
(psihološka)	obremenitev	še	težja,	sem	
imel	na	hrbtu	težak	nahrbtnik	poln	drage	
fotografske	opreme,	zato	zares	nisem	
smel	pasti	v	morje...
Na	vrhu	lestve	so	nas	pričakali	trije	na-
smejani	kolumbijski	vojaki.	Človek	bi	po	
izgledu	ocenil	njihovo	starost	na	manj	
kot	dvajset	let.	Pospremili	so	nas	proti	
njihovi	 bazi,	 ki	 je	 ležala	 na	 planotici,	
kakšnih	sto	metrov	višje.	Njihova	baza	
je	bolj	spominjala	na	počitniško	hišico,	
kot	 na	 vojašnico.	 V	 njej	 je	 prebivalo	
šest	vojakov,	ki	so	se	izmenjevali	vsak	
mesec.	Na	vratih	nas	je	pričakal	njihov	
komandant,	ki	je	bil	po	starosti	tudi	vr-
stnik	svojih	podrejenih.	Bil	je	tudi	edini	
ki	je	znal	par	angleških	besed,	zato	smo	
si	lahko	izmenjali	nekaj	misli	in	informa-
cij,	med	katerimi	je	tudi	tista	“obvezna”	
geografska:	 kje	 je	 Slovenija.	 Po	 vsej	
verjetnosti	 smo	 bili	 edini	 Slovenci,	 ki	
smo	se	na	tem	otoku	izkrcali.
Čeprav	bi	bil	pogovor	s	kolumbijskimi	
vojaki	zelo	zanimiv,	nas	je	čas	preganjal	
in	otok	je	kar	klical,	da	ga	fotografiram.	
Kopni	 gospodarji	 otoka	 so	bili	 predv-
sem	ptiči.	Na	Malpelu	je	druga	največja	

kolonija	strmoglavcev	vrste	Sula granti 
na	 svetu.	 Ti,	 galebom	 podobni	 ptiči,	
so	čepeli	praktično	na	vsakem	koraku.	
Včasih	 je	 bilo	 prav	 neprijetno	 vijugati	
med	njimi,	ker	so	grozeče	žvižgali	vsi-
ljivcu,	ki	se	jim	je	(po	njihovem	mnenju)	
preveč	približal.	Še	posebej	grozeče	so	
bile	matere	z	mladiči.
Poleg	ptičev	sem	srečeval	tudi	dve	vrsti	
kuščarjev,	 male,	 našim	 martinčkom	
podobne	anolije	in	večje	črne	kuščarje,	
ki	so	zaradi	majhnih	nog	spominjali	na	
nekakšne	zavaljene	kače.	Anoliji	so	se	
živahno	sprehajali	na	okoli,	črni	kuščarji	
pa	so	se	hladili	 v	senci	solarnih	celic	
okoli	vojaške	baze.
Od	 kopenskega	 življenja	 pa	 so	 me	
presenetile	 velike	 rdeče	 kopenske	
rakovice.	Ne	zato,	ker	so	lazile	po	kop-
nem,	ampak	predvsem	zato,	ker	sem	jih	
srečeval	tudi	na	žgočem	soncu	visoko	
v	hribih,	daleč	stran	od	morja.

Podvodni svet
Potopi	 so	 se	 običajno	 vršili	 iz	 gu-
menjaka,	 ki	 je	 bil	 tudi	 zgodba	 zase.	
Vsako	jutro	ga	je	bilo	potrebno	pono-
vno	napihniti,	kajti	njegove	komore	so	
preko	 noči	 dobro	 spustile.	 Poganjali	
sta	 ga	 dve	 stari	 Yamahi,	 ki	 sta	 imeli	
še	največ	četrtino	tiste	moči,	ki	je	bila	
nekoč	zapisana	na	njunima,	že	večkrat	

prebarvanima	 pokrovoma	 (verjetno	
40	 KM).	 Čoln	 namreč	 ni	 nikoli	 uspel	
glisirati,	čeprav	bi	s	takima	motorjema	
moral	z	lahkoto.	Le	enemu	motorju	je	
delal	 menjalnik,	 zato	 so	 drugega,	 ne	
brez	težav,	zaganjali	šele	med	vožnjo.	
No,	za	naš	miren	potapljaški	spanec	je	
skrbela	tretja,	rezervna	Yamaha,	prive-
zana	na	krovu	Inule.
Vsak	 dan	 smo	 izvedli	 tri	 dnevne	 po-
tope.	Ker	pa	smo	bili	 Irena,	Oskar	 in	
jaz	 najbolj	 zagnani	 potapljači,	 kar	 jih	
je	kdaj	 Inula	gostila	 (kot	nam	 je	Arvid	
kasneje	zaupal),	smo	skoraj	čisto	vsak	
večer	opravili	še	nočni	potop.	Arvidovi	
gosti	 običajno,	 utrujeni	 od	 dnevnega	
potapljanja	 v	 valovih	 in	 tokovih,	 ob	
večerih	raje	počivajo	in	uživajo	ob	hla-
dnem	pivu.
Malpelo	obkroža	tropsko	morje,	ki	pa	
je	 hladnejše	 od	 običajnega.	 K	 temu	
pripomorejo	predvsem	hladni	tokovi,	ki	
ob	južnoameriški	obali	prihajajo	od	An-
tarktike.	Pod	vodo	najdemo	predvsem	
gole	bazaltne	stene,	tu	in	tam	melišča	
in	globlje	pesek.	Korale	so	na	Malpelu	
zelo	redke,	nahajajo	pa	se	predvsem	v	
bolj	zaščitenih	predelih.	
Malpelo	je	predvsem	otok	rib.	Manjše	
ribe	se	običajno	zadržujejo	v	velikih	ja-
tah,	znotraj	katerih	se	počutijo	varnejše.	
Morje	je	namreč	polno	velikih	plenilcev,	
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ki	prihajajo	predvsem	z	odprtega	ocea-
na	 in	 jim	Malpelo	pomeni	pomembno	
prehranjevalno	 postajo.	 Med	 plenilci	
so	predvsem	razne	vrste	velikih	šnjurov,	
med	katerimi	 je	 tudi	 sorodnik	našega	
gofa,	tune	in	pa	seveda	različni	morski	
psi.	 Zaradi	 strogih	 zaščitniških	 pravil	
nacionalnega	parka,	se	ribe	večinoma	
ne	boje	potapljačev.	Nekoč	je	nek	velik	
gof	(ocenil	bi	ga	na	trideset	kilogramov)	
plaval	tako	blizu	mene,	da	sem	ga	lahko	
pobožal	po	boku.	Ker	ni	skoraj	nič	trznil,	
ga	očitno	to	ni	dosti	motilo...
Največja	posebnost	Malpela	so	verjetno	
murene	(Gymnothorax dovii).	Teh	je	po	
nekod	toliko,	da	tudi	do	deset	njihovih	
glav	moli	iz	ene	luknje.	In	ker	je	lukenj	
premalo,	 murene	 prosto	 plavajo	 vse	
na	 okoli.	 Nekoč	 sem	 fotografiral	 jato	
manjših	 rib,	 ki	 so	 se	 mi	 umaknile	 v	
votlino	pod	večjo	skalo.	Ker	je	bil	vhod	
precej	 velik,	 sem	 zaplaval	 v	 luknjo,	
da	bi	 lažje	slikal	 ribe.	Pri	 tem	sem	pa	
pozabil	na	eno	malenkost.	V	 luknji	se	
je	skrivalo	tudi	kakšnih	deset	muren	in	
moj	nenaden	prihod	je	povzročil	paniko.	
Murene	so	začele	divje	plavati	po	vsej	
votlini	in	se	med	drugim	zaletavati	tudi	
vame	 (ne	 namenoma,	 ampak	 zaradi	
pomanjkanja	 prostora).	 Zavedajoč	 se	
ostrine	njihovih	zob,	je	bil	občutek	prav	
neprijeten.	Kljub	temu	sem	nekaj	časa	

vztrajal	in	jih	fotografiral.	Ena	od	muren	
se	 je	 zaletela	 celo	 v	 stekleno	 kupolo	
mojega	ohišja.	Ko	so	si	murene	opomo-
gle	od	šoka	in	se	pomirile	(jaz	tudi),	sem	
zadovoljen	zapustil	votlino.	Ne	samo,	da	
sem	preživel	brez	ugrizov,	imel	sem	tudi	
nekaj	zanimivih	posnetkov.

Kladvenice
Glavni	 razlog	 za	obisk	Malpela	pa	 so	
vsekakor	morski	psi.	Malpelo	je	skupaj	
z	bližnjimi	Galapagosi	in	Kokosom	ena	
najboljših	lokacij	na	svetu	za	srečevanje	
z	njimi.	Najpogostejše	in	vedno	prisotne	
so	 na	 Malpelu	 kladvenice	 (Sphyrna 
lewini),	poleg	njih	pa	smo	srečevali	še	
štiri	druge	vrste	morskih	psov.
Ker	 je	 Malpelo	 nacionalni	 park,	 je	
hranjenje	rib	strogo	prepovedano,	zato	
morskih	psov	nismo	smeli	privabljati	s	
hrano.	 Morski	 psi	 so,	 z	 izjemo	 nekaj	
vrst,	 precej	 plašne	 živali	 in	 se	 pred	
potapljačem	vedno	umaknejo	(kar	je	v	
nasprotju	z	mišljenjem	neukih	ljudskih	
množic!).	 Kladvenice	 so	 še	 posebej	
plašne	živali	in	narediti	dober	posnetek	
te	lepe	ribe	je	zelo	velik	izziv.	Kljub	temu	
pa	je	Malpelo	pravi	kraj	za	to	 in	eden	
redkih	krajev	na	svetu,	kjer	ima	fotograf	
priložnost	opazovati	te	plenilce	iz	nepo-
sredne	bližine.	Kladvenice	se	namreč	
prihajajo	na	Malpelo	čistiti	zajedalcev,	

zato	priplavajo	čisto	h	grebenu,	da	se	
nastavijo	 manjšim	 ribam.	 Fotograf	 se	
mora	 skriti	 za	 skalo	 in	 z	 veliko	 potr-
pljenja	čakati,	če	se	bo	slučajno	kakšna	
kladvenica	 odločila	 za	 čistilni	 servis	
prav	 pred	 njegovo	 skalo.	 Ko	 vidi	 da	
se	riba	približuje,	mora	globoko	zajeti	
sapo,	 kajti	 kladvenice,	 čeprav	 do	 tri	
metre	velike,	se	ustrašijo	že	 izdihanih	
mehurčkov.	Če	 je	sreča	mila	 (in	sapa	
dovolj	 dolga),	 lahko	 fotograf	 v	 takih	
pogojih	naredi	serijo	posnetkov	te	ele-
gantne	ribe	iz	neposredne	bližine.

Pes kitovec
Vsak	 mesec	 ima	 na	 Malpelu	 svoje	
značilnosti	in	posebnosti.	V	mesecu	av-
gustu	je	po	Arvidovih	večletnih	opažanjih	
največja	verjetnost	za	srečanje	s	plank-
tonojedim	psom	kitovcem	(Rhincadon 
typus),	 največjo	 ribo	 na	 svetu,	 ki	 po	
dokazanih	 poročilih	 lahko	 zraste	 do	
18	metrov.	Danes	takih	orjakov	zaradi	
pretiranega	lova	praktično	ni	več,	zato	
največji	 dosegajo	 do	 deset	 metrov,	
povprečno	 pa	 so	 pet	 metrov	 veliki.	
Kitovci	 so	 razpršeni	 po	 vseh	 tropskih	
oceanih	okoli	sveta	in	ker	so	danes	že	
zelo	redki,	 je	verjetnost	za	srečanje	z	
njimi	 izredno	 majhna.	 Kljub	 temu	 pa	
je	na	nekaterih	lokacijah	v	določenem	
delu	leta	verjetnost	za	srečanje	z	njimi	

R E P O R T A Ž A  -  M A L P E L O
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večja	in	Malpelo	je	v	avgustu	ena	takih	
redkih	lokacij.
1.	srečanje:	Irena,	ki	se	vedno	potaplja	
s	 fotografsko	 opremo	 se	 je	 odločila,	
da	gre	enkrat	v	vodo	uživat,	torej	brez	
fotoaparata.	 Enkrat	 samkrat.	 Plavala	
je	 skupaj	 z	Arvidom	 in	 videla	 kitovca.	
Nihče	od	nas	ostalih	ga	ni	videl!
2.	 srečanje:	 Sedeli	 smo	 v	 salonu	 in	
čakali	 na	 večerjo.	 Samuel,	 eden	 od	
članov	 Arvidove	 posadke,	 je	 skočil	 v	
salon	 in	 nam	 zakričal	 da	 je	 za	 krmo	
zasidrane	Inule	kitovec.	Vsi	smo	takoj	
skočili	ven	in	res	sem	zagledal	kakšne	
štiri	metre	velikega	“mladička”	tik	pod	
gladino.	Sylvia	 in	Volker	sta	s	svojima	
malima	ohišjema	prva	skočila	v	vodo,	
a	tok	ju	je	hitro	odnesel	na	odprto.	Žal	
tega	nisem	opazil	 (ker	 sem	pripravljal	
svoje	 ohišje),	 zato	 sem	 hitro	 skočil	 v	
vodo,	naredil	dva	(neuspešna)	posnetka	
medtem	ko	me	je	tok	hitro	porinil	mimo	
velike	ribe	in	takoj	sem	spoznal,	da	je	
kljub	plavutim	na	nogah	plavanje	proti	
močnemu	toku	popolnoma	nemogoče.	
Samo	 nemočno	 sem	 lahko	 opazoval	
kako	je	Samuel	pripravljal	čoln,	da	nas	
bo	 rešil.	 Medtem	 je	 skočil	 v	 vodo	 še	
Oskar.	 Zavedajoč	 se	 problema	 je	 bil	
privezan	 na	 vrv.	 Uspel	 je	 narediti	 par	
posnetkov,	vendar	ga	je	tok	potisnil	ob	
psa,	kar	mu	očitno	ni	bilo	všeč,	zato	je	

le-ta	poniknil	v	globino	še	preden	nas	
je	Samuel	s	čolnom	pripeljal	nazaj	do	
Inule.
3.	 srečanje.	 Zadnji	 dan,	 prvi	 potop.	
Ko	smo	zaključili	potop	in	se	dobili	ob	
čolnu,	sta	nam	Sylvia	in	Volker	poveda-
la,	da	sta	videla	kitovca	in	to	celo	dva,	
kajti	 bila	 sta	 različnih	 velikosti.	 Glede	
na	to,	da	je	bil	zadnji	dan	potapljanja	na	
Malpelu	in	s	tem	zadnja	priložnost,	sva	
z	Ireno	dodobra	prekrižarila	območje.	
Namesto	 s	 psom	 sem	 se	 srečal	 z	
meduzo,	 ki	 mi	 je	 za	 nekaj	 dni	 pustila	
“spominček”	okoli	ustnic.
4.	srečanje.	Zadnji	dan,	drugi	potop.	
Prejšnji	dan	je	Irena	na	tej	lokaciji	videla	
veliko	jato	kladvenic	in	jih	zelo	lepo	foto-
grafirala	od	spodaj	navzgor	proti	soncu.	
Ker	sam	nisem	uspel	narediti	podobne	
slike,	sem	se	ves	čas	obračal	navzgor	
če	bi	slučajno	zagledal	jato.	Nenadoma	
mi	je	srce	zaigralo	-	namesto	jate	stoterih	
kladvenic	sem	zagledal	silhueto	ogrom-
ne	ribe,	ki	se	mi	je	približevala	kakšnih	
deset	 metrov	 nad	 menoj.	 Vidljivost	 je	
bila	 dobra	 in	 pes	 je	 plaval	 naravnost	
proti	 meni.	 Idealna	 priložnost.	 Morda	
(in	zelo	verjetno!)	edina	v	življenju.	Po-
gnal	sem	se	navzgor	na	višino	psa,	ne	
meneč	se	za	opozorilni	alarm	mojega	
potapljaškega	računalnika	zaradi	prehi-
trega	dviga.	Bom	že	kasneje	dihal,	če	

bo	to	potrebno,	kitovec	je	v	tem	trenu-
tku	najpomembnejša	stvar	na	svetu!	Iz	
globine	pa	je	v	tistem	trenutku	pripla-
vala	 tudi	 polmetrska	 kirnja	 in	 pričela	
plavati	vzporedno	s	psom.	Ocenil	sem	
ga	na	kakšnih	osem	metrov	velikosti.	
Uspel	 sem	 narediti	 serijo	 posnetkov	
in	 kolikor	 sem	 uspel	 preveriti	 na	
monitorčku	svojega	digitalca,	so	bili	vsi	
videti	uspešni.	Tudi	Irena	se	je	pognala	
za	 njim,	 vendar	 je	 bila	 žal	 predaleč,	
vsako	 zasledovanje	 velike	 ribe	 pa	 je	
popolnoma	 neuspešno.	 Zelo	 sem	
razumel	njeno	razočaranje,	a	tu	ni	bilo	
kaj	storiti.	Kdor	je	bližje	je	pač	bližje.	
Nadaljevala	sva	s	potopom	in	že	čez	
kakšnih	deset	minut	sem	ga	ponovno	
zagledal	iz	iste	smeri.	Torej	je	naredil	
krog!	 Ker	 sva	 bila	 z	 Ireno	 približno	
enako	 oddaljena,	 sem	 ji	 kavalirsko	
odstopil	 prednost	 pri	 fotografiranju.	
Velika	riba	se	je	nato	še	enkrat	obrnila	
proti	meni,	kar	sem	seveda	fotografsko	
izkoristil	in	izginila	v	modrini.	Tretjega	
srečanja	ni	bilo	več.
Srečanje	 z	 največjo	 ribo	 tega	 plane-
ta,	 ki	 je	 trajalo	 približno	 dvakrat	 po	
pol	 minute,	 mi	 je	 bilo	 seveda	 veliko	
pomembnejše	od	vseh	jat	kladvenic	na	
Malpelu.	Glede	na	izredno	redkost	te	
veličastne	živali	je	bilo	to	morda	moje	
edino	srečanje	v	življenju...

M A L P E L O  -  R E P O R T A Ž A
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ST’JULIAN’S BAY – HAUSE REEF
Prvi	 potop	 je	 bil	 check	 dive	 na	 gre-
benu	pred	centrom.	Vsak,	ne	glede	
na	potapljača,	je	v	želji,	da	preverijo	
naše	 sposobnosti,	 komunikacijo	 in	
SAC	 (Surface	 Air	 Consumption),	
dobil	svojo	desetico.	Potopili	smo	se	
na	globino	10	m	in	v	dveh	skupinah	
naredili	 40-minutni	 potop	 po	 trasi,	
označeni	 z	 odsluženimi	 jeklenkami.	
Dno	 je	 bilo	 pokrito	 s	 pozejdonko	 in	
lisami	bele	mivke.
		
ST’ ELMO BAY HMS MAORI
Naslednji	potop	 je	bil	potop	v	bližnji	
Valetti,	nekaj	deset	metrov	od	obale,	
kjer	je	bila	v	belem	pesku	potopljena	
ladja	HMS	MAORI.	Potopili	so	jo	12.	
februarja	1942	in	leži	na	prikladnih	14	
m	 globine.	 Večina	 ladje	 je	 razpadla	
in	jo	obraščajo	morski	organizmi.	Še	
večji	del	ladje	leži	skrit	pod	peskom,	
tudi	palube	ni	več,	in	le	z	globlje	stra-
ni	deluje	kot	vojna	ladja.	Gre	za	eno	
zanimivejših	 razbitin,	čeprav	 jo	 je	že	
načel	 čas	 in	 je	 od	 nje	 ostalo	 samo	
ogrodje.	Skozi	ostale	line	smo	videli	
v	 notranjost,	 ki	 je	 prav	 tako	 bolj	 ali	
manj	 zasuta	 z	 belim	 peskom.	 Videli	
smo	tudi	topovsko	strelivo,	ki	ga	beli	
pesek	 vztrajno	 lošči	 kot	 opomin	 na	
dogodke,	 ki	 so	 se	 odvijali	 v	 bitki	 za	
Malto	 leta	 1942.	 To	 je	 bil	 vsekakor	
zelo	lep	potop.

ZURRIEQ – UM EL FAROUD
Naslednji	 dan	 smo	 se	 čez	 celino	
odpravili	v	Zurrieq,	kjer	so	na	manjši	
tanker	 potopili	 ladjo	 Um	 El	 Faroud.	
To	je	10.000	ton	težka	ladja	(najprej	
so	 jo	 popravljali	 pred	 Valetto),	 ki	 so	
jo	 z	 namenom	 razvoja	 potapljškega	
turizma	 potopili	 200	 m	 od	 obale	 v	
zaliv	 Zurrieq.	 Plavanje	 do	 ladje	 na	
globini	10	m	nam	je	zelo	skrajšalo	čas	
potopa,	zato	smo	se	pri	naslednjem	
potopu	odločili	 za	prevoz	s	čolnom,	
nekaj	bolj	pogumnih	 (beri:	denar	so	
privarčevali	za	pivo)	pa	je	do	lokacije	
priplavalo	hrbtno.	
Na	 peščenem	 dnu,	 poraščenem	 z	
morsko	travo,	leži	pokonci	postavljena	
ladja.	Kljub	slabi	vidljivosti	smo	si	v	pr-
vem	potopu	ogledali	zadnji	del	ladje,	
drugi	potop	pa	namenili	za	premec.

MALTA

Kdo	 se	 iz	 osnovnošolskih	 al i	
srednješolskih	klopi	ne	spomni	Mal-
te	kot	stičišča	kultur,	verstev,	velikih	
bitk,	križarskih	vojščakov	s	simbolom	
križa,	ki	je	z	razcepljenimi	kraki	postal	
znan	kot	»malteški	križ«?

Sandi	Bračko					Foto:	PD	Ponirek

Že	dalj	časa	je	v	naših	glavah	krožila	
misel,	 da	 se	 ozremo	 naokrog	
po	drugih	potapljaških	lokacijah	

in	 razširimo	obzorja.	Z	varčevanjem	 in	
mesečnimi	obroki	smo	tekom	leta	zbrali	
dovolj	sredstev	in	si	tako	omogočili	klu-

bski	izlet	na	ta	zanimivi	otok,	da	si	ogleda-
mo	podvodne	znamenitosti	Malte.
Za	partnerja	na	osrednjem	otoku	Mal-
ta	 smo	 si	 izbrali	 angleško	 zasedbo	
Divewise	 (http://www.divewise.com.
mt/),	katere	člani	so	zanesenjaki	iz	Gla-
sgowa.	Razpolagajo	z	velikim	 izborom	
potapljaške	 opreme	 in	 potapljaških	
jeklenk,	kar	je	posebej	pomembno	pri	
dveh	 zaporednih	potopih	na	 različnih	
koncih	otoka.	Poskrbeli	so	tudi	za	vse	
ostale	 transferje,	vključno	z	»desatura-
cijskim	dnevom«,	priskrbeli	pa	so	nam	
tudi	25	%	popust	na	vso	pijačo	in	hrano	
v	bližnjem	pubu.
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COMINO – P-31 PATROL BOAT IN 
ST. MARIA CAVES
P-31	 je	 eden	 izmed	 potopljenih	
nemških	 patruljnih	 čolnov	 zveze	
NATO,	ki	so	jih	po	odsluženem	roku	
očistili	nevarnih	snovi,	odstranili	višek	
elementov,	ki	so	potencialno	nevarni	
za	 potapljače,	 ostale	 pa	 enostavno	
zavarili	 skupaj.	 Patruljni	 čoln,	 dolg	
51	m,	razreda	Kondor	so	 leta	2004	
nadzorovano	 potopili	 nedaleč	 od	
obale	na	maksimalno	globino	38	m.	
Prvi	vtis	je,	da	čoln	deluje	kot	tujek	v	
morju,	 saj	 zaradi	 strupene	barve	 še	
ni	obraščen.
Vzhodna	 stran	 otoka	 Comino	 je	
prepredena	z	jamami.	Ene	lepših	so	
jame,	ki	so	dobile	ime	po	svetnici	Ma-
riji.	Znotraj	so	svetle,	saj	se	je	sesul	
njihov	strop.
	
CIAKEWAA – P-29 PATROL BOAT 
IN ROSIE
Podobno	 kot	 prej	 omenjeni	 čoln	 P-
31	 je	 njegova	 sestrska	 ladja	 P-29,	
potopljena	na	28	m,	blizu	bolj	 zani-
mive	ladjice	Rosie,	tako	da	si	je	moč	
ogledati	obe	na	en	mah.	Patruljni	čoln	
leži	 pokonci	 na	 belem	 pesku.	 Okoli	
njega	so	pasovi	pozejdonke,	ki	nudijo	
zavetišče	mlademu	ribjemu	naraščaju,	
opazili	pa	smo	tudi	mureno	in	mlado	
kirnjo.	Rosie	 je	približno	40	m	dolg	
simpatičen	 mali	 vlačilec,	 potopljen	
leta	1991	v	turistične	namene.

GOZO – BLUE HOLE – AZURE WIN-
DOV IN ULYSSES CAVE
Potop	v	 jamo	Blue	Hole	 je	enkratno	
doživetje,	 saj	 vstop	 vanjo	 poteka	
skozi	 okno,	 ki	 ga	 je	 voda	 izdolbla	 v	
apnenčasto	 skalo.	 Oko	 je	 s	 svojo	
azurno	 modro	 barvo	 lep	 kontrast	
razjedenim	 skalam,	 ki	 ga	 obdajajo,	
in	 velikemu	 naravnemu	 kamnitemu	
mostu	v	ozadju.
Vstop	 v	 jamo	 poteka	 preko	 jezerca	
pred	visoko	skalo,	skozi	katero	je	voda	
utrla	pot	tudi	za	čolne,	ki	se	jih	v	tem	
zalivčku	 lahko	sidra	 in	 tako	zavaruje	
pred	neurji	 in	ostalimi	nevšečnostmi	
na	morju.	Ta	jama	ima	več	imen,	npr.	
Inland	see	ali	Ulysess	cave,	po	zgodbi	
o	Odiseju,	ki	ga	je	boginja	Kalipso	po	
trojanski	 vojni	 skrila	 pred	 besnečim	
morjem,	skrbela	zanj	in	ga	tu	zadržala	
celih	7	let.
Jami	 Blue	 Hole	 in	 Ulysess	 cave	 sta	

pod	 vodo	 povezani	 v	 zalivček	 pod	
kamnitim	mostom	in	si	delita	isti	gre-
ben.	 Skozi	 jamo	 plujejo	 čolni	 tako,	
da	 je	 pod	 vodo	 potrebno	 obdržati	
zadostno	 globino.	 Le-ta	 se	 v	 jami	
giblje	okoli	20	m.	Voda	v	njej	je	tudi	
hladnejša,	saj	jo	jama	ščiti	pred	son-
cem.	Prehod	 je	dolg	ca.	50	m	 in	 je	
kljub	 odprtini	 na	 drugi	 strani	 precej	
temen.

DESATURACIJSKI DAN – OBISK 
RABATA IN M’DINE
Po	 sredinem	 malteškem	 večeru,	 ko	
nas	je	Vivian	popeljala	na	večerjo,	kjer	
smo	si	privoščili	 lokalne	specialitete	
(malteška	specialiteta	je	zajec),	smo	
četrtek	izkoristili	za	počitek	od	dušika	
nasičenih	 teles.	 Zasedba	 Divewise	
nam	 je	 organizirala	 ogled	 Rabata	 in	
M’dine,	 srednjeveške	 utrdbe	 sredi	
otoka,	 ki	 je	nekoč	služila	 križarskim	
vitezom	ivanovcem	za	odskočno	pot,	
povratek,	zdravljenje	in	rehabilitacijo.	
V	Rabatu,	ki	 je	predmestje	osrednje	
utrdbe	 M’dina,	 smo	 si	 ogledali	 ka-
takombe	 St.	 Aghate.	 Nad	 njimi	 je	
majhen,	a	neverjetno	bogat	muzej	z	
zbirkami	okostij	živali	in	ljudi,	minera-
lov,	 orožja,	 numizmatike,	 cerkvenih	
predmetov,	 kipcev	 iz	 obdobij	 daleč	
pred	Kristusom	 in	do	današnjih	dni.	
M’dina	 je	 stara	 prestolnica	 Malte	 in	
še	danes	sedež	nekaterim	državnim	
ustanovam.

QAWRA POINT, MALTA – IMPERIAL 
EAGLE
Ladja	 Imperial	 Eagle	 se	 nahaja	 na	
globini	 40	 m	 in	 je	 od	 obale	 od-
daljena	 ca.	 300	 metrov.	 Opravili	

smo	kratek	ogled	 ladje,	nato	pa	se	
vračali	mimo	tam	postavljene	silhuete	
Jezusa.	Potop	je	bil	zaradi	zahtevanih	
dekompresijskih	 postankov	 zahte-
ven	in	dolg,	vendar	se	je	kljub	temu	
zdel	 vsem	 potapljačem	 enkraten	 in	
navdušujoč.	
Potapljači	PD	Ponirek	iz	Kočevja	smo	
s	 predsednikom	 Zlatkom	 Kovačem	
na	čelu	uspešno	zaključili	potapljaški	
safari	na	Malti.	Ekipa	je	bila	homoge-
na,	držala	se	je	predpisanih	omejitev	
in	vodičem	v	potapljaškem	centru	ni	
delala	sivih	las!
Na	 Malti	 z	 načrtnim	 potapljanjem	
odsluženih	ladij	razvijajo	izrazito	tržno	
naravnan	potapljaški	 turizem.	Ladje	
so	 očiščene	 nevarnih	 snovi	 in	 pre-
prek,	ki	bi	lahko	ogrožale	potapljače	
znotraj	njih.	Zaradi	zavetja	pred	ropa-
ricami	 tu	dobijo	domovanje	številne	
ribe,	ki	ga	sicer	na	peščenem	ali	 s	
pozejdonko	poraščenem	dnu	ne	bi.	
Zanimivo	 je	bilo	 videti	 tudi	 to,	 kako	
moderne	 zaščitne	 barve	 otežujejo	
morskim	 organizmom,	 da	 bi	 se	
pritrdili	 na	 te	 »umetne	 razbitine«.	
Potopljena	razbitina	na	zapuščenem	
delu	otoka	privabi	potapljače,	v	na-
slednjem	 koraku	 domačini	 naredijo	
trgovinico	 s	 hrano	 in	 spominki,	 to	
pritegne	ostale	 trgovce	 in	denar	se	
veselo	obrača.
Na	 misel 	 mi 	 tudi 	 pr ide, 	 kol iko	
koristnega	 bi	 pridobili	 slovenski	
potapljači	 in	 tudi	 vodna	 populacija	
z	ustrezno	in	načrtovano	potopitvijo	
podobnih	 »razbitin«	 ali	 kovinskih	
konstrukcij	 ustrezne	 velikosti	 v	ne-
posredni	 bližini	 naših	 potapljaških	
centrov	…
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Vse	te	vrste	so	značilne	za	odpr-
to	morje,	zato	jih	le	redko	zane-
se	bližje	k	obali.	Od	omenjenih	

je	bila	v	slovenskem	morju	nekajkrat	
ugotovljena	le	kosica.	Še	posebej	za-
nimiva	je	jermenovka,	najbolj	zaradi	
dejstva,	da	gre	za	najdaljšo	vrsto	ribe	
kostnice	 in	eno	izmed	najdaljših	rib	
sploh.	Jermenovka	zraste	do	neve-
rjetnih	11	m	(po	nekaterih	podatkih	
pa	 celo	 do	 17	m	 in	 lahko	 tehta	 do	
300	kg),	kar	jo	uvršča	med	najdaljše	
živeče	ribe.
	 Zanjo	 je	 značilno	 zelo	 dolgo	 telo,	
ki	 je	 bočno	 stisnjeno,	 torej	 bolj	 ali	
manj	 trakasto.	 Hrbtna	 plavut	 sega	
čez	 vse	 telo,	 pri	 čemer	 je	 začetni	
del	 preobražen	 v	 nekakšno	 krono.	
Repne	plavuti	ni.		Prvih	nekaj	plavut-
nic	hrbtne	plavuti,	ki	tvorijo	krono,	je	
znatno	daljših	od	drugih,	pri	čemer	je	
prva	najdaljša,	druge	pa	so	postopo-
ma	krajše.	Tudi	usta	so	nenavadna,	
saj	so	nameščena	navpično	in	brez	
zob.	 Prav	 tako	 nima	 lusk.	 Hrani	 se	
predvsem	z	zooplanktonskimi	rakci,	
kot	so	svetleče	kozice,	ki	jih	pozna-
mo	tudi	pod	imenom	krill.		
Jermenovko	nekateri	etnozoologi	po-
vezujejo	z	bajeslovno	živaljo	payanak,	
ki	jo	poznajo	v	nekaterih	orientalskih	
deželah,	kot	so	Kambodža,	Laos	in	
Tajska.	 Spet	 drugi	 povezujejo	 jer-
menovko	 zaradi	 izjemne	 velikosti	 z	
mitom	o	orjaški	morski	kači,	o	katerih	
je	 veliko	 pričevanj	 morjeplovcev	 iz	
prejšnjih	stoletij.
Jermenovko	 najdemo	 običajno	 v	
odprtih	 oceanskih	 vodah,	 kjer	 glo-
bina	 doseže	 tudi	 več	 kot	 1000	m.	
Najdemo	jo	povsod	po	svetu,	vendar	
nikjer	prav	pogosto.	Pravzaprav	ob-
stajajo	povsod	le	maloštevilni	zapisi.	

Tako	 je	 tudi	 v	 Jadranskemu	 morju.	
Najstarejši	podatek	sega	v	leto	1932,	
ko	 je	 bila	 najdena	 na	 zahodni	 obali	
Jadranskega	morja.	Avgusta	2007	je	
morje	 naplavilo	 še	 živo	 dvometrsko	
jermenovko	na	obalo	pri	mestu	Fano	v	
severnem	Jadranu.	Maja	2009	je	jer-
menovka	zašla	na	plitvino	pri	Stobreču	
na	 Hrvaškem,	 naslednje	 leto	 pa	 so	
hrvaški	 raziskovalci	 s	 planktonsko	
mrežico	 na	 gladini	 v	 odprtem	 morju	
južno	od	Palagruže	ponoči	ujeli	dober	
decimeter	veliko	ličinko	jermenovke.	
Planktonska	 ličinka	 je	 bila	 najdena	
septembra,	kar	sovpada	z	obdobjem	
razmnoževanja,	 ki	 traja	 od	 julija	 do	
decembra.	Takrat	se	mladostni	prim-
erki	jermenovk	pojavljajo	na	površini.	
Pri	ličinkah	so	prve	plavutnice	hrbtne	
plavuti	izjemno	dolge.

Najdba	 mlade	 jermenovke	 je	 vz-
budila	 veliko	 zanimanja	 med	 stro-
kovnjaki,	saj	so	doslej	našli	le	nekaj	
primerov	tako	mladih	živali	in	velika	
večina	 jih	 izvira	 iz	Mesinske	ožine.	
Pri	 tem	 je	 potrebno	 povedati,	 da	
so	druge	ličinke	jermenovk	vseeno	
večje	kot	je	jadranski	primerek.	Ali	to	
pomeni,	da	so	južne	jadranske	kot-
line	razmnoževalno	okolje	za	to	vrsto	
ali	 pa	 so	 jo	 semkaj	 zanesli	 morski	
tokovi?	Na	žalost	je	o	tem	še	vedno	
zelo	 malo	 znanega,	 zato	 je	 prav	
vsak	prispevek	o	nenavadnih	 ribah	
te	 vrste,	 ki	 so	 že	 od	 nekdaj	 burile	
domišljijo	potapljačev,	dobrodošel.	
In	 prav	 temu	 je	 ta	 pr ispevek	 o	
največji	 jadranski	 ribi	 kostnici	 tudi	
namenjen.

Nova najdba jermenovke v Jadranu
Med	več	kot	440	vrstami	rib,	kolikor	
jih	 je	 bilo	 ob	 zadnjem	 pregledu	 rib	
ugotovljenih	v	Jadranskem	morju,	so	
tudi	 nekatere	 res	 nenavadne.	 Take	
so	 npr.	 trakaste	 ribe	 –	 jermenovke	
(Regalecus	glesne),	kosice	(Trachyp-
terus	 trachipterus),	 čopaste	 kosice	
(Zu	cristatus)	in	čopovke	(Lophotus	
lacepedei).	

Ličinka jermenovke, ujete pri Palagruži septembra 2010. (Foto: A. Žuljević)

Kosica (Trachypterus trachipterus) iz slovenskega morja. (Foto: L. Lipej)

Lovrenc	Lipej								Foto:	L.	Lipej,	A.Žuljević
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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
SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

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	
primeru	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

O P R E M A  /  S P Z 
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S P Z  /  O P R E M A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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S P O N Z O R J I

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.
dIVESTRONG d.o.o.

dELTa TEam d.o.o. KRŠKO

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
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