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Svetovni rekord
Na	letošnji	skupščini	
SPZ-ja	je	med	drugim	
beseda	 tekla	 tudi	 o	
nezavidljivih	finančnih	
razmerah	 za	 naše	
špor tnike.	 Gospo -
darstvo	 težko	 najde	
sredst va	 za	 spon -
zorstva,	 na	 omem-
be	 vredno	 podporo	
s	 strani	 špor tnega	
ministrstva	 pa	 lahko	
računajo	 le	 tisti,	 ki	
so	v	svetovnem	vrhu	
ali	dosežejo	svetovni	
rekord.	Na	skupščini	

še	nismo	vedeli,	da	je	prav	tisto	zadnjo	soboto	v	marcu	
Samo	 Jeranko	 v	 Mariboru	 dosegel	 svetovni	 rekord.	 V	
štafetni	disciplini	prostega	potapljanja	s	plavutmi	16	x	50	
m	je	dotedanji	svetovni	rekord	izboljšal	za	kar	17	sekund	
in	mejo	postavil	na	10	minut	in	53	sekund.	Čeprav	disci-
plina	ni	olimpijska,	si	vseeno	želimo,	da	bo	ta	res	vrhunski	
rezultat	pripomogel	 tudi	k	 temu,	da	bodo	naši	športniki	
deležni	 ustreznejšega	 vrednotenja	 in	 večje	 podpore	 s	
strani	 ministrstva	 in	 drugih	 inštitucij.	 Kako	 izjemen	 je	
rezultat,	si	lažje	predstavljamo,	če	vsak	pri	sebi	premisli,	
koliko	časa	bi	rabil,	da	nad	vodo	preplava	800	m?	Ali	pa	se	
vprašajmo,	če	lahko	vsaj	enkrat	pod	vodo	preplavamo	50	
m?	Samo	je	pod	vodo	50	m	preplaval	kar	16	krat	zapored	
in	to	v	manj	kot	11	minutah.	Iskrene	čestitke.
V	nadaljevanju	revije	tokrat	prvič	objavljamo	tudi	rubriko	
Moj	serviser.	V	skladu	z	napovedjo	predstavljamo	servise-
rje	potapljaške	opreme,	ki	so	se	izkazali	z	ustrezno	uspo-
sobljenostjo	 in	 članom	 SPZ	 zagotavljajo	 bodisi	 popust	
ali	kakšno	drugo	ugodnost.	Z	akcijo	bomo	nadaljevali	in	
spremljali	tudi	zadovoljstvo	uporabnikov,	zato	vas	vabimo	
k	sodelovanju.
Potapljaška	sezona	se	je	za	mnoge	že	začela,	za	druge	
pa	je	tik	pred	vrati.	Prav	zaradi	tega	tokrat	veliko	pozor-
nost	 namenjamo	 izobraževanju.	 Še	 posebej	 vabljeni	 k	
reševanju	kratkega	testa	o	pravnih	vidikih	pri	potapljanju,	
ki	ga	 je	pripravil	 novi	podpredsednik	SPZ	Matko	Mioč.	
Izrekam	 mu	 iskreno	 dobrodošlico	 v	 predsedstvo	 SPZ,	
kjer	bo	kot	pravnik	in	PADI	inštruktor	prav	gotovo	prispeval	
pomemben	delež.

dr.	Mitja	Slavinec
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MOJ 
SERVISER

Slovenska	 potapl jaška	 zveza	
je	 pričela	 z	 akcijo	 MOJ	 SERVI-
SER,	 preko	 katere	 želimo	 člane	
SPZ	 informirati	 o	 pooblaščenih	
serviserjih	 potapljaške	 opreme	 v	
Sloveniji.	Tako	pooblaščene	servi-
serje	in	njihove	storitve	približamo	
uporabnikom,	hkrati	pa	potapljače	
dodatno	 motiviramo,	 naj	 ustrez-
no	 skrbijo	 za	 svojo	 potapljaško	
opremo.
Podatki	 o	 navedenih	 serviserjih	
so	verodostojni,	saj	so	se	vsi	ser-
viserji	izkazali	s	kopijami	potrdil	o	
usposobljenosti	 in	 licenciranju.	
Posebej	izpostavljamo	serviserje,	
ki	so	se	odločili,	da	članom	SPZ	
odobrijo popust,	kar	uveljavljate	
z	enim	od	dodatnih kupončkov 
SPZ,	ki	jih	prejmete	ob	podaljšanju	
članarine.
Vse	 člane	 tudi	 vabimo,	 da	 nam	
posredujete	 vaše	 izkušnje	 glede	
opreme	in	njihovega	servisiranja.

Gemco d.o.o., 
PE Aquamania

Belinda Sport, 
Belinda Majcen s.p.

Seznam pooblaščenih serviserjev 
potapljaške opreme:

CPA d.o.o.

Šmartinska	cesta	152	(BTC	-	Atlantis),	1000	Ljubljana
tel:	051-396-730

e-pošta:	info@aquamania.si,	www.aquamania.si
serviser:	Matej	Vidrih

servis	za	opremo	znamke:	Mares
10% popusta za člane SPZ

Mlinska	ulica	1,	2000	Maribor
tel:	02	-	25	25	440	ali	041	601	818

e-pošta:	trgovina@belindasport.si,	
www.belindasport.si

servis	za	opremo	znamke:	Mares in Cressi
vsaj 10% popusta za člane SPZ

Dečmanova	ulica	3	(Dunajska	254	–	servis),	
1000	Ljubljana

tel:	01	56	56	171	ali	041	323	483
e-pošta:	gasper.kosir@cpa.si

serviserji:	Gašper	Košir,	Jože	Košir	in	Mare	Novak
servis	za	opremo	znamke:	Interspiro, Oceanic,

Poseidon, Ursuit, Si-tech in Seemann	sub-Sub gear
10 % popust za člane SPZ

Prešernova	ulica	8,	4000	Kranj
tel:	041	900	246	

e-pošta:	bojan.jenko1@t-2.net
serviser:	Bojan	Jenko

servis	za	opremo	znamke:	
Scubapro, Mares, Dacor, Subgear, 

Apeks in Aqualung 
Brezplačen pregled potapljaške opreme za člane SPZ

Tomačevo	30a,	1000	Ljubljana
tel:	041	444	063

e-pošta:	itak@siol.net
servis	za	opremo	znamke:	

Mares, Sporasub in Dacor
popust za člane SPZ 

Primožičeva	ulica	1,	1231	Ljubljana-Črnuče
tel:	041	707	689

e-pošta:	info@mmsub.com
Serviser:	Matej	Mihailovski

Servis	za	opremo	znamke:	Sunfo, Apex, Aqualung, 
Scubapro, Poseidon, Bauer

Popust za člane SPZ

Scubatech servis, 
Bojan Jenko s.p.

Itak d.o.o.

MMSub, Matej 
Mihailovski s. p.
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Ker	sem	za	varne	potope	že	pa-
tentiral	podvodno	svetilko,’	zero	
gravity’	kar	pomeni,	da	je	v	vodi	

popolnoma	brez	teže,	svetilnost	4000	
LUMNOV	z	triurno	avtonomijo,	sem	se	
lotil	novega	izziva	-	narediti	svetilko,	ki	
sveti	z	močno	svetlobo	pod	vodo	in	na	
suhem.	Izziv	je	predvsem	delovanje	sve-
tilke	zunaj	vode,	kjer	se	zaradi	manjšega	
hlajenja	 lahko	 pregreje	 do	 te	 mere,	
da	se	uničijo	njeni	elektronski	sklopi.	
Svetilka	naj	bi	tudi	dovolj	dolgo	svetila,	
da	 bi	 jo	 lahko	 uporabljali	 tudi	 jamski	
potapljači,	 ki	 med	 potopi	 raziskujejo	
tudi	kopne	predele	v	jamah.
S	kolegom	Marko	Moškonom,	ki	izde-
luje	elektroniko,	sva	razvila	potapljaško	

in	dodatne	 tesnilke	 in	 je	 testirana	na	
tlak	11	bar.
Svetilka	lahko	v	vodi,	kjer	je	zagotovljeno	
hlajenje	neprestano	s	polno	svetilnostjo	
2700	lumen sveti 2 uri.
Pri	 daljši	 uporabi	 na	 kopnem,	 ko	 se	
glava	svetilke	segreje	do	kritične	tempe-
rature,	se	svetilka	avtomatsko	zatemni	
na	30%	svetilnosti,	hkrati	pa	to	opozarja	
s	piskanjem.	V	tem	stanju	svetilka	sveti	
4	ure.	Ko	se	svetilka	ohladi	na	delovno	
temperaturo	 (manj	 kot	50stopinj	Cel-
zija),	jo	je	potrebno	izklopiti,	ter	ponovno	
vklopiti,	da	sveti	s	polno	močjo.
Potapljaško	svetilko	je	treba,	po	potopu	
v	morju,	sprati	s	čisto	pitno	vodo.

Podvodna svetilka Iluminator

Kot	potapljač	točno	vem,	da	
pod	vodo	nimam	nikoli	preveč	
svetlobe,	sploh	pri	globokem	
potopu	 ali	 potopu	 v	 votlino,	
razbitino,	da	o	nočnem	poto-
pu	ne	govorim,	če	pa	hočem	
posneti	 še	 kakšen	 filmček	
ali	 fotografijo	 pa	 je	 dobra	
osvetljava	nujna.	

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

Tomaž	Pevc					Foto:	Tomaž	Pevc

svetilko FORMAWATER ILUMINATOR 
2700/Wett & Dry.
Svetika	je	dolga	250	mm,	premer	glave	
je	80mm,	premer	držala	pa	45	mm.	
Teža	zunaj	vode	je	983	g	v	vodi	pa	428	
g.	Je	iz	aluminija	v	naravni	in	črni	mat	
barvi	(možna	kombinacija).	Ima	kaljeno	
steklo	debeline	6	mm,	magnetno	stikalo	
vrtljivo	v	obe	smeri.	Akumulator	je	LI-ION		
6x	SANYO	18650		(11,1	V-5	Ah)	in	tri	let	
diode	SSC	P7		D-BIN	5400K,	katerih	
življenjska	doba	je	50.000	ur	svetenje	
max	2700	LUM,	čas	polnjenja	pa	 je	
6	ur.	Rdeča	 let	dioda	z	utripanjem	ali	
svetenjem	opozarja	na	skoraj	prazno	ali	
popolnoma	prazno	baterijo.	Shranjena	
je	v	zabojčku	s	predalčkom	za	polnilec	
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Potapljanje	 in	 alkohol	 se	 med-
sebojno	izključujeta,	prav	tako	
kot	npr.	pitje	alkoholnih	pijač	in	

vožnja	z	avtomobilom.	Pri	potapljanju	
je	negativni	učinek	alkohola	še	toliko	
hujši,	 saj	 se	 vpliv	 dušika	 in	 alkohola	
sešteva	 in	 sta	 zato	 v	 nujnih	 primerih	
naša	hitrost	reagiranja	in	presoja	veliko	

slabša.	To	pa	ni	edini	vpliv	alkohola	na	
potapljanje,	vendar	o	tem	podrobneje	
v	nadaljevanju.	Tudi	če	potop	ni	zahte-
val	kašnih	posebnih	hitrih	 reakcij	oz.	
zahtevnejše	presoje,	nas	lahko	po	po-
topu	doleti	dekompresijska	bolezen,	ki	
jo	brez	zaužitega	alkohola	ne	bi	doživeli	
ali	pa	bi	bila	njena	oblika	milejša.
Alkohol	povzroča	dehidracijo,	saj	ima	
direktni	 vpliv	 na	 ledvice,	 ki	 povečajo	
izločanje	 telesnih	 tekočin.	 Dehidra-
cija	 je	 pri	 potapljanju	 že	 sama	 po	
sebi	 problem,	 saj	 z	 dihanjem	 kom-
primiranega	 zraka,	 iz	 katerega	 je	
odstranjena	večina	vlage,	 izgubljamo	
veliko	tekočine,	to	pa	se	še	stopnjuje	
pri	potapljanju	v	hladni	vodi	oz.	takrat,	
ko	nam	je	med	potapljanjem	hladno.	
Takrat	se	zaradi	prerazporeditve	krvi	s	
površine	telesa	in	udov	v	trup	poveča	
delovanje	 ledvic,	 ki	 pričnejo	 izločati	
večjo	količino	urina.	Ko	nam	je	hladno,	

se	poveča	tudi	frekvenca	dihanja	in	s	
tem	še	hitreje	dehidriramo.	Torej	sta	
alkohol	in	hlad	idealna	dejavnika,	če	
hočemo	potop	zaključiti	z	dekompre-
sijsko	boleznijo.	
Med	potapljanjem	pod	vplivom	alkoho-
la	 smo	 ogroženi	 tudi	 zaradi	 vpliva	
alkohola	na	metabolizem	in	delovanje	
kardiovaskularnega	sistema,	zato	naj	
bi	alkohol	uživali	v	zmernih	količinah	in	
še	to	le	takrat,	ko	so	potapljanje	in	po-
potopne	aktivnosti	v	celoti	zaključeni.	
V	 primerih	 večdnevnega	 potapljanja	
z	več	potopi	na	dan	je	pitje	alkohola	
izključeno,	 saj	 je	 v	 organizmu	 ves	
čas	povečana	količina	raztopljenega	
dušika,	 zaradi	 potopov	 in	 običajno	
premajhnega	 pitja	 brezalkoholnih	
pijač	pa	smo	stalno	rahlo	dehidrirani.	
Alkohol	tudi	za	več	ur	zakrije	simpto-
me	 dekompresijske	 bolezni,	 dokler	
se	 njegova	 koncentracija	 v	 krvi	 ne	
zmanjša	dovolj.
Pred	potopi	na	globino	več	kot	30	me-
trov	se	24	ur	pred	potopom	odsvetuje	
pitje	alkoholnih	pijač.
Potapljanje	 z	 »mačkom«	 je	 lahko	
nevarno,	 medtem	 ko	 je	 potapljanje	
pod	 vplivom	 alkohola	 absolutno	
nedopustno!	Potapljanje	v	alkoholizi-
ranem	stanju	je	velika	neumnost,	saj	
se	 vendarle	 podajamo	 v	 tuje	 okolje	
(voda),	kjer	so	včasih	potrebne	hitre	in	
premišljene	reakcije	ter	kompleksno-
sti	dekompresijskega	postopka.
V	primeru	konzumiranja	alkohola	v	ob-
dobju	24	ur	pred	potopom	se	odvisno	
od	popitega	alkohola	spremenijo	na-
slednje	funkcije	delovanja	človeškega	
organizma:
–	reakcijski	čas,
–	sposobnost	vidnega	zaznavanja,
–	koncentracija,
–	 sposobnost	obdelave	 informacij	 v	
primerih,	kjer	našo	pozornost	zahteva	
istočasno	več	nalog,
–	presoja	in
–	izvajanje	psihomotoričnih	nalog.

Vpliv alkohola na posamezne dele 
človeškega telesa

Možgani
Izguba	 koordinacije,	 slaba	 presoja,	
počasnejši	refleksi,	izkrivljen	pogled,	
izguba	spomina	in	celo	nezavest,	zgo-
dnja	demenca,	spremenjen	občutek	
za	čas	in	prostor.

Alkohol in potapljanje

Alkohol	je	pogost	spremljevalec	po-
tapljanja.	Pri	tem	ne	mislim	na	popi-
vanje	ali	alkoholno	pijačo	ob	večernih	
pogovorih	 o	 dogodkih	 med	 potopi	
tistega	dne,	temveč	na	»kozarčke«,	ki	
jih	po	potopu	imenujemo	dekompre-
sija.	Žal	smo	se	navadili,	da	je	alkohol	
zaradi	svojega	sproščujočega	učinka	
velikokrat	obvezni	spremljevalec	na	
druženjih.

Igor	Urh					Foto:	Igor	Urh
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Cirkulatorni sistem
Povečanje	krvnega	pritiska,	zvišanje	
srčnega	utripa,	nereden	utrip	 srca,	
možno	je	povečanje	srca,	povečanje	
tveganja	za	srčni	infarkt.

Želodec
Povečanje	 telesne	 teže	 zaradi	 ka-
lori j	 alkohola,	 pri	 prekomernem	
pi t ju 	 možnost 	 bruhanja 	 zarad i	
toksičnosti	alkohola,	razjede	želodca	
in	 povečano	 tveganje	 za	 nastanek	
raka	na	želodcu.

Jetra
Obolenje,	 imenovano	 ciroza	 jeter,	
možnost	 hepatitisa	 (vnetje	 jeter)	
ali	 celo	 raka	 na	 jetrih,	 kar	 oslabi	
učinkovitost	jeter	pri	izločanju	strupov	
in	bakterij	iz	krvi.

Trebušna slinavka
Povečanje,	bolečine,	krvavitve.

Črevesje
Vnetja	in	razjede,	rak.

Reproduktivni organi
Zmanjšanje	 plodnosti,	 zmanjšanje	
spolne	 sposobnosti,	 impotenca,	
povečanje	tveganja	za	raka	na	prsih	
pri	ženskah,	boleča	in	neredna	men-
struacija	ter	zgodnja	menopavza.

Običajno	oseba,	ki	je	le	rahlo	alkoholi-
zirana,	ne	občuti,	da	bi	imela	kakršno	
koli	 zmanjšanje	 svojih	 sposobnosti,	
prav	tako	tega	ne	opazijo	opazovalci,	
vendar	pa	so	zgoraj	naštete	funkcije	
pri	tej	osebi	zagotovo	prizadete.	Do-
kler	je	v	organizmu	prisoten	alkohol,	
traja	stanje	zmanjšane	sposobnosti	za	
potapljanje,	posledice	pitja	alkohola,	
kot	npr.	dehidracija,	pa	lahko	trajajo	
še	dlje.
Veliko	 potapljačev	 misli,	 da	 je	 pitje	
piva	pred	in	po	potopu	sprejemljivo,	
saj	s	tem	vnašamo	v	telo	večjo	količino	
tekočine.	Vendar	pri	tem	pozabljajo,	
da	zaradi	diuretskega	učinka	alkohola	
izgubijo	več	tekočine,	kot	so	je	vne-
sli	 v	 telo,	 alkohol	 v	pivu	pa	 zmanjša	
njihove	 sposobnosti.	 Raziskave	 so	
pokazale,	 da	 koncentracija	 40	 mg	
alkohola/dcl	 krvi	 povzroči	 občutno	
zmanjšanje	 sposobnosti	 potapljača	
in	povečanje	tveganja	za	poškodbe.	
Tako	 koncentracijo	 alkohola	 v	 krvi	

doseže	 potapljač	 s	 telesno	 težo	 81	
kg,	 ki	 v	 eni	 uri	 na	 prazen	 želodec	
popije	336	gramov	piva,	kar	je	manj	
kot	eno	veliko	pivo	(približno	500	gra-
mov).	Ta	raziskava	je	zopet	dokazala,	
da	 tudi	 majhne	 količine	 alkohola	 v	
krvi	 zmanjšajo	 reakcijo	 človeka	 na	
dogajanje	v	njegovi	okolici.	
Zdravnik	Glen	Egstrom	je	na	podlagi	
več	 kot	 150	 raziskav	 glede	 vpliva	
alkohola	 na	 človekove	 sposobnosti	
strnil	rezultate	v	naslednje	točke:
–	Zaužitje	majhnih	količin	alkohola	ne	
poveča	človekove	uspešnosti,	temveč	
jo,	nasprotno,	zmanjša.
–	 Čeprav	 nekateri	 dejavniki	 lahko	
pospešijo	ali	upočasnijo	pojav	učinka	
alkohola,	 pa	 to	 nima	 prave	 teže	 v	
primerjavi	 s	 postopnim	 znižanjem	
učinkovitosti	delovanja	centralnega	in	
perifernega	živčnega	sistema.
–	 Alkohol	 se	 iz	 krvi	 izloči	 v	 vnaprej	
predvidenem	 času,	 ki	 je	 običajno	
0,015	%	koncentracije	alkohola	v	krvi	
na	uro.	To	pa	ne	pomeni,	da	se	v	taki	
stopnji	 tudi	 poveča	 zaradi	 alkohola	
zmanjšana	učinkovitost	osebe.
–	Alkohol	je	pomirjevalo,	ki	upočasni	
določene	telesne	funkcije	s	tem,	da	
pomirjevalno	učinkuje	na	celotni	cen-
tralni	živčni	sistem.	Učinki	so	vidni	že	
po	eni	pijači.
–	 Učinkuje	 na	 dvig	 razpoloženja,	
povzroči	blago	evforijo,	dobro	počutje,	
rahlo	omotico,	poslabša	presojo,	sa-
mokontrolo	 in	spomin	 ter	sprosti	pri	
človeku	mentalne	zavore.
–	Poveča	reakcijski	čas	 in	poslabša	
koordinacijo,	kar	se	stopnjuje	glede	
na	koncentracijo	alkohola	v	krvi.
–	Alkohol	je	prisoten	pri	polovici	vseh	
nezgod	oseb,	ki	so	bile	dovolj	stare,	
da	so	lahko	konzumirale	alkohol.
–	 Osebe,	 k i 	 redno	
uživajo	 alkohol,	 po-
dcen ju je jo 	 n jegov	
škodl j i v 	 uč inek	 na	
človekovo	 sposob-
nost.
–	 Alkohol	 veliko	 bolj	
zmanjša	 č lovekovo	
s p o s o b n o s t 	 z a	
istočasno	 reševanje	
večjega	 števila	 nalog	
kot	 v	 primeru,	 ko	 se	
moramo	 koncentrira-
ti	 le	 na	 eno	 nalogo.	
Potapljač	bo	na	primer	

imel	večje	težave	pri	potopu	na	glavo,	
kar	zahteva	več	med	seboj	povezanih	
odločitev	kot	pa	pri	dvigovanju	nekega	
bremena.

Kot	 smo	 že	 omenili,	 povzroča	 pitje	
kakršnega	koli	alkohola	dehidracijo,	
kar	 je	 eden	 primarnih	 vzrokov	 za	
nastanek	 dekompresijske	 bolezni.	
Pri	 zmanjšanju	 količine	 tekočega	
dela	 krvi	 se	 začnejo	 kopičiti	 rdeče	
krvničke,	kar	močno	poveča	upor	pri	
pretoku	krvi,	s	tem	pa	se	tudi	zmanjša	
učinkovitost	 izločanja	 raztopljenega	
dušika.	Podobna	situacija	 je	 tudi	pri	
dekompresijski	bolezni,	kjer	mehurčki	
dušika	 povečajo	 prepustnost	 žilnih	
sten,	skozi	katere	začne	telo	izgubljati	
tekočino.	Izločena	tekočina	se	nabira	
v	medžilnih	prostorih,	 ki	 nabreknejo	
(edem),	 s	 tem	 pa	 se	 še	 poslabša	
oksigenacija	 prizadetega	 področja.	
Za	potapljače	je	zato	tako	pomembna	
dobra	hidratacija	pred	in	po	potopu.	V	
primerih	dekompresijskega	obolenja	
mora	potapljač	po	požirkih	piti	vodo	
(in	 ne	 diuretikov,	 kot	 so	 npr.:	 kava,	
coca-cola,	 pravi	 čaj,	 pivo	 in	 ostale	
alkoholne	pijače)	oz.	najučinkovitejše	
je	nadomestilo	izgubljene	tekočine	z	
intravenozno	infuzijo,	ki	jo	lahko	izve-
de	le	medicinsko	osebje.

K l j ub 	 š kod l j i vos t i 	 a l koho la 	 v	
vsakdanjem	življenju	in	še	posebej	pri	
potapljanju	kozarec	vina	ali	največ	dva	
ob	večerji	ne	predstavlja	večjih	težav	
tudi	v	primeru	potopa	naslednje	jutro.	
Drugačna	situacija	pa	je	pitje	alkohola	
pozno	v	noč	in	nato	odhod	na	jutranji	
potop.	 V	 tem	 primeru	 bo	 potapljač	
predstavljal	nevarnost	sebi	in	ostalim	
udeležencem	potopa.
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S	časom	se	je	zaradi	novih	odkritij	
s	področja	hiperbarične	fiziolo-
gije	 in	 tudi	 morebitnih	 vplivov	

valovanja	 (predvsem	 na	 oceanu	 se	
lahko	razvijejo	valovi	z	daljšo	valovno	
dolžino,	katerih	vpliv	seže	globlje	od	
treh	 metrov)	 pričel	 priporočati	 var-
nostni	 postanek	 vsaj tri minute na 
globini med 3 in 5 metrov.	Mnogi	
priporočajo	 tudi	 globlje	 varnostne	
postanke,	 npr	 na	 globini	 kjer	 vlada	
polovični	tlak	največje	globine	potopa,	
ali	na	drugem	najglobljem	postanku	iz	
tabel,	to	je	6	m.
V	nadaljevanju	si	oglejmo,	koliko	zraka	
potapljač	rabi	za	varnostni	postanek.	
To	 je	 seveda	 odvisno	 od	 tega,	 za	
kakšen	 postanek	 se	 odloči,	 vendar	
eno	 grobo	 oceno	 vseeno	 lahko	 na-
redimo.

Poraba zraka pri »tri na tri«
Za	 začetek	 si	 oglejmo	 postanek	 3	
minute	na	treh	metrih.	Uporabili	bomo	
povprečno	 porabo	 zraka	 20 l/min.	
Na	globini	3	m	vlada	pritisk	1,3	bar,	

na	 šestih	 metrih	 (20l/min/bar*1,6	
bar*1min),	 kar	 znese	 skupnih	 110 
litrov zraka.	Vidimo,	da	za	varnostno	
dekompresijo	 potrebujemo	 približno	
100	litrov	zraka.

Tlak v jeklenki med varnostno 
dekompresijo
Vsi	potapljači,	še	posebej	začetniki,	med	
potopom	nimajo	ure	ali	potapljaškega	
računalnika	in	zaradi	tega	težje	ocenijo	
ali	so	že	minile	vsaj	tri	minute	na	varno-
stnem	postanku?	V	vsakem	primeru	pa	
na	regulatorju	imajo	manometer,	ki	jim	
kaže	tlak	zraka	v	 jeklenki.	Ta	podatek	
pa	lahko	s	pridem	izkoristijo	za	oceno	
časa	bivanja	na	varnostnem	dekompre-
sijskem	postanku.	V	bistvu	je	podatek	
o	porabi	zraka	in	s	tem	koliko	zraka	se	
bilo	predihanega	skozi	pljuča	celo	bolj	
merodajen	od	časa	prebitega	na	varno-
stnem	postanku.	Spomnimo	se	samo	
nasveta,	da	med	varnostnim	postankom	
nikakor	ne zadržujmo diha,	 temveč	
raje	dihajmo	bolj	intenzivno.
Predpostavimo,	 da	 ima	 potapljač	 12	
litrsko	 jeklenko.	 Za	 varnostni	 posta-
nek	 smo	 ocenili,	 da	 potapljač	 rabi	
okrog	 100	 litrov	 zraka,	 kar	 zaradi	
intenzivnejšega	 dihanja	 zaokrožimo	
na	120	litrov.	Če	potapljač	iz	jeklenke	
namreč	podiha	120	litrov	zraka	se	tlak	v	
njej	zmanjša ravno za 10 bar.	Oceno	
smo	naredili	za	12	litrsko	jeklenko.	Pri	
15	litrski	jeklenki	bi	ob	ekvivalentni	pora-
bi	bila	sprememba	tlaka	le	8	bar,	vendar	
brez	 škode	 lahko	pravilo	posplošimo	
tudi	za	večje	jeklenke.	Vse	zaokrožitve	
delamo	 v	 smer	 strožjih	 režimov,	 zato	
je	 tak	postanek	kvečjemu	varnejši	od	
predpisanega.
Iz	 tega	 si	 velja	 zapomniti	 enostavno	
pravilo:	NA VARNOSTNEM DEKOM-
PRESIJSKEM POSTANKU NAJ TLAK 
V JEKLENKI PADE ZA 10 BAR.
Pravilo	 temelji	 na	 približni	 oceni,	 je	
pa	 zelo	 enostavno	 in	 si	 ga	 vsak	 z	
lahko	 zapomni,	 hkrati	 pa	 tudi	 rešuje	
težavo	merjenja	časa	če	nimamo	ure	
ali	 računalnika	 (nenazadnje	se	 ta	dva	
inštrumenta	lahko	ravno	med	potopom	
tudi	pokvarita).	

KOLIKO ZRAKA RABIMO ZA 
VARNOSTNO DEKOMPRESIJO

Po	vsakem	potopu,	ne	glede	na	 to	
ali	 je	bil	v	dekompresijskem	režimu	
ali	 znotraj	 varnostne	 krivulje,	 se	
priporoča	 varnostni dekompre-
sijski postanek.	Sprva	je	to	bilo	3	
minute	na	globini	treh	metrov	(»tri na 
tri«,	od	koder	tudi	znak	za	varnostni	
postanek,	partnerju	dva	krat	drug	za	
drugim	pokažeš	tri	prste).

tako	 da	 v	 treh	 minutah	 porabimo	
78 litrov zraka	 (20l/min/bar*1,3	
bar*3min).	
V	kolikor	postanek	delamo	na	globini	
5	 m,	 poraba	 narase	 na	 90 litrov 
zraka	 (20l/min/bar*1,5	 bar*3min),	
če	pa	pred	postankom	na	treh	metrih	
dodamo	 še	 prej	 omenjen	 postanek	
eno	 minuto	 na	 šestih	 metrih	 pa	 78	
litrom	porabljenih	na	treh	metrih	mo-
ramo	dodati	še	32	 litrov	porabljenih	

dr.	Mitja	Slavinec					Foto:	arhiv

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

Avtor:	Matko	Mioč



APRIL 2011 •                         •   �

P R A V N A  R E G U L A T I V A  -  I Z O B R A Ž E V A N J E

  S I G R I D  -  R E P O R T A Ž A

1. Ali področje potapljanja v RS 
ureja kakšen poseben zakon?
A.	 DA,	Ustava	RS.
B.	 DA,	Statut	SPZ.
C.	 DA,	Zakon	o	varstvu	pred	utopitva-

mi.
D.	 NE,	RS	takega	zakona	nima.

2. Kakšna je maksimalna globi-
na, ki jo lahko doseže rekreativni 
potapljač z avtonomno potapljaško 
opremo?
A.	 30	metrov.
B.	 40	metrov.
C.	 45	metrov.
D.	 50	metrov.

3. Ali se potop v podzemni jami 
z maksimalno globino 18 metrov 
šteje za tehnični ali rekreativni 
potop?
A.	 NE,	ker	je	globina	jame	le	18	me-

trov.
B.	 NE,	ker	jamsko	potapljanje	ni	ureje-

no	z	nobenim	zakonom.
C.	 Noben	odgovor	ni	pravilen
D.	 DA,	ne	glede	na	globino.

4. Na potop se odpravijo štirje 
potapljači, in sicer dva potapljača 
začetnika in dva potapl jača 
reševalca. Če vodja potopa ni 
določen, koga štejemo za vodjo 
potopa?
A.	 Kdorkoli	izmed	potapljačev.
B.	 Najstarejši	potapljač	v	skupini.
C.	 Potapljač	z	najnovejšo	potapljaško	

izkaznico.
D.	 Potapljač	reševalec,	ki	ima	najdlje	

potapljaško	izkaznico.

5. Katere kose potapljaške opre-
me mora uporabljati potapljač z 
avtonomno potapljaško opremo 
(minimalno)?
A.	 Zaščitno	 potapljaško	 obleko,		

masko,	 dihalko,	 plavuti,	 	 tlačno	
posodo	 za	 plin	 z	 manometrom,	
regulator	 dihanja,	 kompenzator	
plovnosti,	pripomoček	za	rezanje,	
potapljaško	 bojo,	 globinomer,	
potapljaško	 uro	 ali	 potapljaški	
računalnik	ter	kompas,	ki	ju	mora	
imeti	 vsaj	 en	 potapljač	 v	 paru	
potapljačev.

B.	 Zaščitno	 potapljaško	 obleko,		
masko,	 plavuti,	 	 tlačno	 posodo	
za	 plin	 z	 manometrom,	 regulator	
dihanja,	 kompenzator	 plovnosti,	
pripomoček	za	rezanje,	potapljaško	
bojo,	 globinomer,	 potapljaško	
uro	 ali	 potapljaški	 računalnik	 ter	
kompas,	 ki	 ju	 mora	 imeti	 vsaj	 en	
potapljač	v	paru	potapljačev.

C.	 Zaščitno	 potapljaško	 obleko,		
masko,	 dihalko,	 plavuti,	 	 tlačno	
posodo	 za	 plin	 z	 manometrom,	
regulator	 dihanja,	 kompenza-
tor	 plovnosti,	 potapljaško	 bojo,	
globinomer,	 potapljaško	 uro	 ali	
potapljaški	računalnik	ter	kompas,	
ki	ju	mora	imeti	vsaj	en	potapljač	v	
paru	potapljačev.

D.	 Zaščitno	 potapljaško	 obleko,		
masko,	 dihalko,	 plavuti,	 	 tlačno	
posodo	 za	 plin	 z	 manometrom,	
regulator	 dihanja,	 kompenzator	
plovnosti,	pripomoček	za	rezanje,	
globinomer,	 potapljaško	 uro	 ali	
potapljaški	računalnik	ter	kompas,	
ki	ju	mora	imeti	vsaj	en	potapljač	v	
paru	potapljačev.

PRAVNA REGULATIVA

Avtor:	Matko	Mioč

Tisti,	ki	nimate	časa	brati	predpisov,	
vendar	 bi	 vseeno	 želeli	 kaj	 vedeti	
o	 pravni	 regulativi	 na	 področju	 po-
tapljanja	v	Sloveniji,	vas	vabimo,	da	
rešite	kratek	test.	Rešitve	se	nahajajo	
na	koncu	vprašanj.	
Prijetno	reševanje!

Matko	Mioč					Foto:	arhiv

6. Ali je potrebno za rekreativno 
potapljanje izdelati elaborat po-
topa?
A.	 DA,	to	predpisuje	zakon.
B.	 NE,	samo	za	tehnične	potope.
C.	 Noben	odgovor	ni	pravilen
D.	 DA,	 to	 je	 pogoj,	 da	 sploh	 lahko	

greš	v	vodo.

7. Ali je potrebno označiti mesto 
potopa?
A.	 Mes to 	 po topa 	 n i 	 po t rebno	

označiti.
B.	 Vedno	 tako,	 da	 pred	 vhodom	

v	 vodo	 postavimo	 napis:	 Pazi	
potapljač!

C.	 Označiti	je	potrebno	samo	mesto	
tehničnih	potopov	 in	 to	 tako,	da	
se	zadolži	osebo	na	kopnem,	da	
zvočno	opozarja	na	mesto	poto-
pa.

D.	 Ne	glede	na	to	ali	gre	za	rekrea-
tivno	 ali	 tehnično	 potapljanje,	
je	 nujno	 vedno	 označiti	 mesto	
potopa.

8. Ali se lahko potapljač potaplja 
sam?
A.	 DA,	samo	v	primerih,	ki	so	našteti	v	

Uredbi	o	merilih	za	potapljanje.
B.	 DA,	če	si	tako	želi.
C.	 NE,	nikoli.
D.	 DA,	če	so	pogoji	potopa	idealni.
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9. Kdo se lahko udeleži potapljaškega 
tečaja?
A.	 Kdorkoli,	ki	je	plačal	tečaj.
B.	 Kdorkoli,	 ki	 ima	svojo	potapljaško	

opremo.
C.	 Noben	odgovor	ni	pravilen
D.	 Oseba,	ki	je	psihofizično,	zdravstveno	

in	plavalno	sposobna	za	potapljanje.

10. Ali se lahko potapljam v 
pristanišču?
A.	 DA,	če	ni	prometa.
B.	 DA,	če	je	voda	čista.
C.	 Samo	če	mi	dovoli	vodja	potopa.
D.	 Ne.
11. Kdo izdaja LICENCE-POTRDILA, 
da lahko Inštruktor poučuje na ozem-
lju RS?
A.	 Upravna	enota.
B.	 Ministrstvo.
C.	 Potapljaško	društvo.
D.	 SPZ.

12. Ali se lahko tujci tehnično po-
tapljajo?
A.	 DA,	pod	posebnimi	pogoji.
B.	 DA,	brez	omejitev.
C.	 NE.
D.	 Noben	odgovor	ni	pravilen
13. Kdo kontrolira izvajanje Zakona?
A.	 SPZ.
B.	 Upravna	enota.
C.	 Ministrstvo.
D.	 Inšpektorji.

14. Ali sledijo kakšne posledice pri 
izvajanju tečajev, če potapljač na 
tečaju krši Zakon?
A.	 NE,	ker	to	področje	ni	urejeno.
B.	 DA.
C.	 Noben	odgovor	ni	pravilen
D.	 NE,	ker	opravljam	 tečaje	 v	okviru	

kluba.

15. Ali potapljača lahko kaznujejo, če 
krši zakon, tudi če ne izvaja tečaja?
A.	 DA.
B.	 NE,	ker	to	področje	ni	urejeno.
C.	 NE,	ker	ne	opravljam	tečaja.
D.	 Noben	odgovor	ni	pravilen

Pravilni	odgovori	so:
1.	 Pravilen	 odgovor	 je	 C.	 Zakon	
lahko	najdete	v	Uradnem	listu	RS,	št.	
42/2007	z	dne	15.	5.	2007		in	dodat-
no	še	Uredba	o	merilih	za	potapljanje,	
Uradni	list	RS,	št.	81/2003	z	dne	18.	
8.	2003	

2.	Pravilen	odgovor	je	B.	Če	se	posa-
meznik	želi	potopiti	na	večjo	globino,	
mora	 opraviti	 tečaj	 za	 tehnično	 po-
tapljanje.

3.	 Pravilen	 odgovor	 je	 D.	 Tehnično	
potapljanje	je	potapljanje	z	avtonomno	
potapljaško	 opremo	 globje	 od	 40	 m	
oziroma	vsako	potapljanje	v	podzem-
nih	jamah,	rudnikih	in	drugih	objektih,	
izvirih,	 podzemnih	 vodotokih	 in	 pod	
ledom

4.	Pravilen	odgovor	je	D.	Vodja	poto-
pa	je	potapljač,	ki	ga	pristojna	oseba	
določi	za	vodjo	potopa.	Vodjo	potopa	
lahko	izbere	tudi	skupina	potapljačev.	
Če	vodja	potopa	ni	določen,	se	šteje	
da	potop	vodi	potapljač,	ki	je	najvišje	
usposobljen	za	potapljača.	Če	sta	dva	
potapljača	 enake	 usposobljenosti,	
je	 vodja	potopa	 tisti,	 ki	 ima	priznano	
zadnjo	kategorijo	usposobljenosti	dalj	
časa.

5.	Pravilen	odgovor	je	A

6.	Pravilen	odgovor	je	B.	
Za	vsako	tehnično	potapljanje	se	izdela	
elaborat	 potopa.	 Elaborat	 potopa	 iz	
prejšnjega	 odstavka	 mora	 pripraviti	
vodja	potopa	v	dveh	izvodih.	En	izvod	
elaborata	mora	pred	potopom	poslati	
v	vednost	izpostavi	Uprave	Republike	
Slovenije	 za	 zaščito	 in	 reševanje		
na	 območju	 katere	 se	 potop	 izvaja	
Elaborat	mora	vsebovati:	cilje	potopa,	
datum	in	kraj	potopa,	taktiko	potopa,	

odgovornosti	 in	 pooblastila,	 sez-
nam	 udeležencev	 potopa,	 seznam	
opreme,	 varnostne	 ukrepe,	 pro-
gram	 potopa,	 	 način	 komuniciranja.		
Po	 končanem	 potopu	 mora	 vodja	
potopa	 pripraviti	 zapisnik	 o	 potopu,	
ki	ga	pošlje	v	enem	izvodu	 izpostavi	
Uprave	Republike	Slovenije	za	zaščito	
in	 reševanje	 	 na	območju	katere	 se	
potop	 izvaja.	 Elaborat	 potopa	 in	 za-
pisnik	 o	 potopu	 se	 hranita	 najmanj	
pet	let.

7.	Pravilen	odgovor	je	D.	Območje	ozi-
roma	izhodišče	vsakega	potopa,	razen	
na	tekočih	vodotokih,	je	treba	označiti.	
Za	 označitev	 območja	 ali	 izhodišča	
potopa	 je	 odgovoren	 vodja	 potopa.		
Območje	 oziroma	 izhodišče	 potopa	
se	 zaznamujejo	 z	 belo-modrimi	 za-
stavicami	 (črka	 A	 iz	 mednarodnega	
pomorskega	 signalnega	 kodeksa)	
ali	 s	 potapljaškimi	 rdeče	 belimi	 za-
stavicami	 (rdeča	 podlaga	 z	 belimi	
diagonalami)	 ali	 s	 signalnimi	 telesi	
v	 obliki	 oranžne	 ali	 rdeče	 krogle	
premera	najmanj	30	cm.	Oznake	se	
pritrdijo	 na	 plovec	 ali	 nosilec,	 ki	 se	
nahaja	na	robu	območja,	kjer	se	izvaja	
potapljanje	ali	v	sredini	območja	po-
tapljanja,	odvisno	od	vrste	aktivnosti.		
Ponoči	mora	biti	na	plovcu	iz	prejšnjega	
odstavka	svetilka,	bliskavica	rumene	
ali	bele	barve,	ki	je	vidna	z	oddaljeno-
sti	najmanj	300	m.	

8.	Pravilen	odgovor	je	A.	Ne	glede	na	
vrsto	potapljanja,	se	morata	potapljati	
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vedno	najmanj	dva	potapljača	v	paru.		
Ne	 glede	 na	 prejšnji	 odstavek	 se	
lahko	potaplja	samo	en	potapljač,	če:	
razmere	pri	tehničnem	potapljanju	ne	
dovoljujejo,	da	bi	se	potapljal	še	drugi	
potapljač,	 potapljač	 rešuje	 osebo,	
padlo	v	 vodo,	ali	če	 rešuje	drugega	
potapljača,	 razmere	 pri	 potapljanju	
z	avtonomno	potapljaško	opremo	ne	
dovoljujejo,	da	bi	se	potapljal	še	drugi	
potapljač	 (deaktiviranje	 minskoek-
splozitvnih	sredstev	in	podobno).

9.	Pravilen	odgovor	je	D.	Psihofizično	
stanje	 kandidatov	 za	 potapljanje	
z	 avtonomno	 potapljaško	 opremo	
oceni	 oseba,	 ki	 vodi	 usposabljanje.	
Če	 vodja	 usposabljanja	 oceni,	 da	
kandidat	ni	v	ustreznem	psihofizičnem	
stanju	 za	 potapljanje,	 se	 lahko	 v	
usposabljanje	 vključi	 le	 po	 pre-
dhodnem	 zdravniškem	 pregledu.	
Šteje	se,	da	 je	oseba	plavalno	spo-
sobna,	 če	 v	 šestih	 minutah	 brez	
prekinitve	 in	 dodatnih	 pripomočkov	
preplava	 vsaj	 200	 metrov.	 Plaval-
no	 sposobnost	 kandidatov	 ugotovi	
oseba,	 ki	 izvaja	 usposabljanje	 za	
potapljanje,	če	plavalna	sposobnost	
ni	ugotovljena	na	drug	način.	

10.	 Pravilen	 odgovor	 je	 D.	 Prepo-
vedano	 je	 kakršnokoli	 potapljanje	
na	 morju	 v	 pristaniščih	 oziroma	 na	
območjih,	posebej	označenih	v	skla-
du	 s	 predpisi,	 razen	 če	 se	 ne	 izvaja	
zaradi	 policijskih	 ali	 vojaških	 razlo-
gov	 oziroma	 s	 soglasjem	 Uprave	
Republike	 Slovenije	 za	 pomorstvo.		
Minister,	pristojen	za	okolje	in	prostor,	
lahko	 uredi	 ali	 prepove	 potapljanje	 z	
avtonomno	 potapljaško	 opremo	 ali	
tehnično	 potapljanje	 na	 območjih,	
varovanih	 na	 podlagi	 predpisov	 o	
ohranjanju	narave	in	voda.

11.	 Pravilen	 odgovor	 je	 D.	 Usposa-
bljanje	 za	 potapljanje	 z	 avtonomno	
potapljaško	 opremo	 in	 tehnično	 po-
tapljanje	lahko	opravljajo	le	inštruktorji	
potapljanja,	 ki	 pridobijo	 pooblastilo	
za	 usposabljanje	 za	 potapljanje.		
Pooblastilo	 iz	 prejšnjega	 odstavka	
izdaja	Uprava	Republike	Slovenije	za	
zaščito	in	reševanje	oziroma	organiza-
cija,	ki	jo	v	skladu	s	predpisi	o	športu	
pooblasti	minister,	pristojen	za	šport.	V	
Sloveniji	ima	to	pooblastilo	Slovenska	
Potapljaška	Zveza

12.	 Pravilen	 odgovor	 je	 A.	 Tehnično	
potapljanje	se	dovoli	tujim	državljanom,	
če:	o	nameravanem	kraju	in	času	po-
tapljanja	 obvestijo	 krajevno	 pristojno	
policijsko	postajo,	ki	o	prijavi	izda	potr-
dilo	in	vodi	evidenco	izdanih	potrdil;	se	
izkažejo,	da	so	nezgodno	in	življenjsko	
zavarovani;	izkažejo,	da	so	za	to	uspo-
sobljeni;	 jih	 pri	 potapljanju	 spremlja	
državljan	 Republike	 Slovenije,	 ki	 je	
usposobljen	za	potapljanje.
13.	Pravilen	odgovor	je	D.	Nadzor	nad	
izvajanjem	zakona	in	na	njegovi	podlagi	
izdanih	predpisov,	 ki	 se	nanašajo	na	
delovna	področja	posameznih	ministr-
stev,	neposredno	opravljajo	 inšpektorji	
Inšpektorata	 Republike	 Slovenije	
za	 varstvo	 pred	 naravnimi	 in	 drugimi	
nesrečami,	Inšpektorata	Republike	Slo-
venije	za	okolje	in	prostor,	Zdravstvene-
ga	 inšpektorata	Republike	Slovenije,	
Inšpektorata	 Republike	 Slovenije	 za	
delo,	Prometnega	 inšpektorata	Repu-
blike	Slovenije,	Inšpektorata	Republike	
Slovenije	za	šolstvo	 in	šport	 in	Uprava	
Republike	Slovenije	 za	pomorstvo	 in	
Policija

14.	Pravilen	odogvor	je	B.	Z	globo	1200	
do	4000	evrov	se	kaznuje	pravna	ose-
ba,	 samostojni	podjetnik	posameznik	

ali	posameznik,	ki	samostojno	opravlja	
dejavnost,	 ki	 stori	 prekršek	 v	 zvezi	 z	
opravljanjem	dejavnosti:	če	ne	označi	
območja	 potapljanja	 z	 avtonomno	
potapljaško	 opremo	 ali	 tehničnega	
potapljanja;	če	dovoli	potapljanje	z	avto-
nomno	potapljaško	opremo	ali	tehnično	
potapljanje	osebi,	ki	ne	 izpolnjuje	po-
gojev;	če	dovoli	potapljanje	z	avtonom-
no	 potapljaško	 opremo	 ali	 tehnično	
potapljanje	 s	 komprimiranim	 zrakom	
globje	od	40	m;	če	izvaja	usposabljanje	
za	potapljanje	z	avtonomno	potapljaško	
opremo	 in	 tehnično	 potapljanje	 brez	
pooblastila	 za	 usposabljanje	 za	 po-
tapljanje	z	avtonomno	potapljaško	opre-
mo	 in	 tehnično	potapljanje;	če	dovoli	
potapljanje	tujemu	državljanu,	ki	ne	izpol-
njuje		pogojev;	če	dovoli	potapljanje	na	
morju	v	pristaniščih	oziroma	na	območjih	
posebej	označenih	v	skladu	s	predpisi,	
kjer	je	potapljanje	prepovedano.

15.	Pravilen	odgovor	je	A.	Z	globo	naj-
manj	400	eurov	se	kaznuje	za	prekršek	
posameznik:	 če	 ne	 označi	 območja	
potapljanja	 z	 avtonomno	 potapljaško	
opremo	ali	tehničnega	potapljanja;	če	
se	potaplja	z	avtonomno	potapljaško	
opremo	ali	tehnično	potaplja	s	kompri-
miranim	zrakom	globje	od	40	m;	če	se	
potaplja	na	morju	v	pristaniščih	oziroma	
na	območjih	posebej	označenih	v	skla-
du	s	predpisi,	kjer	je	potapljanje	pre-
povedano;	če	se	potaplja	z	avtonomno	
potapljaško	 opremo	 ali	 tehnično	
potaplja	 na	 območjih,	 varovanih	 na	
podlagi	predpisov	o	ohranjanju	narave	
in	voda.	

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 junija:
Ali kraj potopa označite z varnostno 
bojo?  
1.	Kraj	potopa	vedno	označim	z	var-

nostno	bojo.
2.	Bojo	uporabim	le	na	krajih,	kjer	je	

veliko	ladijskega	prometa.
3.	Boje	ne	uporabljam,	ker	je	itak	nihče	

ne	upošteva.
4.	Boje	ne	uporabljam,	ker	mi	 je	 v	

napoto.

Anketa meseca maja:
Ali ste svojo potapljaško opremo ser-
visirali pred potapljaško sezono?
1.	Da,	svojo	opremo	vsako	leto	servisi-

ram	pred	sezono.
2.	Svoje	opreme	nisem	servisiral,	ker	še	

ni	potrebno.
3.	Svojo	opremo	servisiram	le	takrat,	ko	

se	mi	kaj	pokvari.
4.	 Potapljaško	 opremo	 poservisiram	

kar	sam.

Potapljanje	v	Sloveniji	urejata:
∗	 Zakon	 o	 varstvu	 pred	 utopitvami	

-	Uradni	list	RS,	št.	42/2007
∗	 Uredba	 o	 merilih	 za	 potapljanje	

-	Uradni	list	RS,	št.	81/2003
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Predstavljene	so	bile	tudi	nekate-
re	novosti,	ki	so	se	pri	delovanju	
SPZ-ja	 uveljavile	 v	 preteklem	

letu,	kot	npr.	elektronsko urejanje in 
objava športnih ter inštruktorskih li-
cenc in elektronsko plačilo članarin	
ali	drugega	materiala	s	plačilnimi	karti-
cami	preko	spletne	strani	SPZ-ja.
Na	 področju	 izobraževanja	 je	 bil	
posnet	 film	s	praktičnimi	vajami za 
začetne potapljaške tečaje,	 ki	 je	
odlična	nadgradnja	prejšnjega	DVD-ja	
Potapljač	reševalec.	Zelo	dobro	je	bil	
obiskan	in	ocenjen	licenčni	seminar	za	
inštruktorje.	Za	Slovenijo	je	pomembna	
tudi	 slovenska	 izdaja	 revije	s	 temami	
s	 svetovne	 potapljaške	 scene,	 ki	 jo	
izdaja	DAN,	za	prevode	v	njej	pa	skrbi	
Igor Urh.

Pri	 delu	 Komiteja	 za	 reševanje	 velja	
še	posebej	 izpostaviti	nakup	podvod-
nega robota,	 ki	omogoča	bolj	 varen	
pregled	 težko	dostopnih	območij	brez	
nepotrebnega	izpostavljanja	podvodnih	
reševalcev.	Podvodna	reševalna	služba	
sodeluje	 tudi	pri	 razvoju	amfibijskega	
vozila	s	posebnim	poudarkom	na	potre-
bah	reševanja.	Ves	čas	potekajo	številne	
preventivne	akcije,	kot	sta	npr.	»Blanca 
nikoli več«	 in	»Pazi, potapljač pod 
vodo«.
Komite	 za	 šport	 združuje	 preko	 120	
licenciranih	športnikov,	ki	so	se	odlikovali	
s	številnimi	vrhunskimi,	mednarodno	od-
mevnimi	rezultati.	Pri	tem	vsekakor	velja	
izpostaviti	5. mesto	 naših	podvodnih	
lovcev	 na svetovnem prvenstvu	 in	
številne	 rekorde	 ter	mednarodne	zma-
ge	Jureta Daiča.	Pomembna	novost	
in	popestritev	 sta	 festivala	podvodne	
fotografije	 DRM OnLine	 in	 Festival 
podvodnega filma Bled.
Potapljači	smo	sodelovali	tudi	v	odmevni	
ekološki	 akciji »Očistimo Slovenijo 
v enem dnevu«,	kjer	nismo	bili	 le	eni	
od	udeležencev,	temveč	smo	s	svojim	
prispevkom	tudi	fizično	razširili	območje	
akcije	na	podvodni	svet.
Društva	 so	 organizirala	 še	 vrsto	 dru-
gih	 že	 tradicionalnih	 prireditev,	 od	
ekoloških	akcij,	otvoritev	potapljaških	
sezon	do	božičnih	in	novoletnih	potopov,	

kar	 je	posebej	 izpostavljeno	v	našem	
potapljaškem	koledarju	Zveza povezuje 
- pridružite se nam.	Še	posebej	dobro	
obiskan	pa	 je	bil	 v	 sončni	Fiesi	Dan 
potapljačev Slovenije.
Na	volitvah	je	bil	za	predsednika	Sloven-
ske	potapljaške	zveze	ponovno	izvoljen	
dr. Mitja Slavinec,	ki	se	je	zahvalil	za	
zaupanje	 in	dosedanje	odlično	sode-
lovanje	 ter	 prijateljski	 odnos	 znotraj	
predsedstva,	kakor	tudi	z	vsemi	društvi	
v	Zvezi.	Še	posebej	se	je	za	dolgoletno	
aktivno	delo	 v	organih	SPZ-ja	 zahva-
lil	 podpredsedniku	 Borisu Vugi,	 ki	
je	 napovedal,	 da	 se	 umika	 in	 ne	 bo	
kandidiral	 za	 nobeno	 od	 funkcij.	 Za	
novega	 podpredsednika	 Slovenske	
potapljaške	zveze	je	bil	izvoljen	Matko 
Mioč,	član	predsedstva	pa	bo	naprej 
Marko Hlebec.	Skupščina	 je	potrdila	
tudi	tri	predsednike	komitejev,	ki	so	člani	
predsedstva	 po	 funkciji:	 predsednik	
Komiteja	 za	 izobraževanje	 Igor Urh,	
predsednik	Komiteja	 za	šport	Marko 
Šifrar	 in	načelnik	Podvodne	reševalne	
službe	Slovenije	Vladimir Ban.
Osnovni	 poudarki	 dela	 v	 prihodnjem	
mandatnem	 obdobju	 so	 predvsem	
krepitev	pripadnosti	in	povezanosti	vseh	
potapljačev	v	Sloveniji,	ne	glede	na	šolo	
potapljanja,	po	kateri	so	se	usposobili.	
Glede	na	relativno	omejeno	število	po-
tencialnih	bodočih	potapljačev	je	treba	v	

SKUPŠČINA SPZ
Že	tradicionalno	je	tudi	letos	zadnjo	
soboto	v	marcu	bila	skupščina	Slo-
venske	 potapljaške	 zveze,	 tokrat	 v	
Penzionu	Tomi	v	Portorožu.	Letošnja	
skupščina	 je	 bila	 volilna,	 tako	 da	
so	 delegati	 slovenskih	 potapljaških	
društev	poleg	standardnih	točk	dne-
vnega	 reda	skupščin	 ter	poročila	o	
delu	 in	 programu	 dela	 v	 prihodnje	
opravili	tudi	volitve	organov	Zveze.

dr.	Mitja	Slavinec					Foto:	Milan	Vertot,	
Jože	Škrilec
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čim	večji	meri	vzpostaviti	partnerski	od-
nos	med	slovenskimi	šolami	potapljanja	
in	v	kar	največji	meri	izkoristiti	vse	siner-
gijske	učinke.	Vsaka	šola	tečajnike	uči,	
kako	naj	se	varno	potapljajo,	in	to	vsaj	
na	 osnovni	 ravni	 počne	 na	 podobne	
načine.	Prav	zato	je	toliko	bolj	smisel-
no	narediti	 enotne	učne	materiale,	 ki	
bodo	 izhodišče	 za	 Slovensko šolo 
potapljanja	pod	okriljem	SPZ-ja.	Večja	
naklada	bo	pocenila	gradiva,	ki	bodo	
hkrati	 tudi	 kakovostnejša.	Zastavljena	
bodo	 tako,	da	bo	presek	minimalnih	
zahtev	 posameznih	 šol	 nadgrajen	 z	
vsemi	inovativnimi	primeri	dobre	prakse	
posamezne	šole.
Na	področju	reševanja	bo	tudi	v	priho-
dnje	 največ	 pozornosti	 usmerjene	 k	
preventivni	dejavnosti,	pri	dosedanjih	
odličnih	 rezultatih	 športnikov	 pa	 tudi	
svetovni	rekord	ni	nedosegljiv.
Izvoljen	 je	 bil	 Nadzorni odbor SPZ	
v	 sestavi:	 Katja Ražman,	 Bogdan 
Šajnovič,	Dejan Mavrič	in	Jure Doli-
nar.	V	Častnem razsodišču SPZ	pa	so:	
Sandi Ramuševič,	Davorin Zupanc,	
Janez Andrejc	in	Bojan Jenko.
Skupščina	SPZ-ja	se	je	letos	že	desetič	
zaključila	 s	 tradicionalno	 podelitvijo	
plaket	in	pohval.	Do	sedaj	so	bile	po-
deljene	le	4	zlate	plakete,	20	srebrnih	
in	31	bronastih	plaket,	kar	kaže,	da	jih	
prejmejo	le	redki,	ki	si	jih	toliko	bolj	tudi	
zaslužijo.
Poleg	plaket	SPZ-ja	so	bila	na	predlog	
Komiteja	za	šport	podeljena	 tudi	priz-
nanja	NAJBOLJŠIM ŠPORTNIKOM.	
P r i z n a n j e 	 N A J A K T I V N E J Š I 
INŠTRUKTOR	 so	 prejeli	 inštruktorji	
z	največ	tečajniki,	društva	z	največjim	
porastom	članstva	pa	so	prejeli	 naziv	
GAZELA ZA LETO 2010. Letošnji	
prejemniki	so:

	Najaktivnejši inštruktor 2010:
1.	 mesto:	 Jure DOLINAR,	 PD	 Euro	
Diver	(46)
2.	 mesto:	 Davorin ZUPANC,	 DRM	
Ljubljana	(40)
3.	mesto:	Janez ANDREJC,	DPD	Bled	
(21)

Gazela za leto 2010:
1.	mesto:	Vidra Krško
2.	mesto:	DPV Celje
3.	mesto:	DPA PH Ljubljana

Najboljši športnik SPZ:
Jure Daić,	H2O	Team,	za izboljšanje 
državnih globinskih rekordov v pro-
stem potapljanju

Najboljša športna ekipa SPZ:
Državna reprezentanca v podvod-
nem lovu,	za osvojitev 5. mesta na 
svetovnem prvenstvu
Naziv	najboljše	športnice	SPZ	 letos	ni	
bil	podeljen.

Slovenska	potapljaška	zveza	vsako	leto	
najaktivnejšim	članom	in	društvom	podeli	
pohvale	 ter	bronaste,	srebrne	 in	zlate	
plakete.	Najvišja	priznanja	na	področju	
potapljanja	v	Sloveniji	so	letos	prejeli:

Pohvala SPZ:
Foto sekcija DRM Ljubljana, za orga-
nizacijske uspehe pri uveljavljanju in 
razvoju podvodne fotografije v regiji
Rade Bojič, DRM Ljubljana, za 
nadpovprečno aktivnost na področju 
izobraževanja
Ivan Uršič-Drolc, DPA pH Ljubljana, 
za uspešno delo z mladimi 
Matjaž Vidmar, DPD Soča, za 
nadpovprečni prispevek pri pripravi 
Podvodnega atlasa Slovenije

Bronasta plaketa SPZ:
Mirko Meglič, DPD Bled, za dolgo-
letno aktivno delo v organih SPZ
Aleš Musič, DRM, za dolgoletno 
aktivno delo in vodenje društva 
Franc Fartek, GA-PO-RA, za 
nadpovprečno aktivnost in dolgo-
letno delo v PRS-ju
Janko Petrovič, Izobraževalni 
center URSZR, za dolgoletno 
uspešno sodelovanje in podporo
Milan Vertot, PD Murska Sobo-
ta, za pionirsko delo na področju 
potapljanja v severovzhodni Slo-
veniji  
Srebrna plaketa SPZ:
Jože Konc, DPD Bled, za dolgo-
letno aktivnost v PRS-ju
DPD Soča Nova Gorica, za 30-
letno aktivno delovanje društva
Zlata plaketa SPZ letos ni bila 
podeljena. 

Društvo z največ člani prejme 
prehodni pokal SPZ, ki po petih 
osvojitvah ali treh zaporednih 
osvojitvah preide v trajno last. Leta 
2008 ga je imelo društvo DRM 
Ljubljana, lani Potapljaško društvo 
Murska Sobota, največja društva v 
letu 2010 pa so:
1. mesto: PD Murska Sobota, 93 
članov
2. mesto: PD Euro Diver, 82 
članov
3. mesto: DRM Ljubljana, 81 
članov

Letošnja podelitev se je zaključila 
še posebej slavnostno, saj je po 
dolgih letih spet bil podeljen naziv 
ČASTNI ČLAN SPZ, ki ga je za 
življenjsko delo prejel Boris Vuga.
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Še posebej se je odlikoval 
pri vzpostavitvi in razvoju 
spletne strani SPZ-ja z 

vsemi pripadajočimi aplikacijami. 
Spletna stran je prav po njegovi 
zaslugi postala nenadomestljivo 
informacijsko središče, arhiv 
dokumentov in čedalje bolj tudi 
komunikacijski portal, podprt 
s sodobnimi mult imedi jskimi 
aplikacijami, ki širokemu članstvu 
omogoča dostop in urejanje oseb-
nih podatkov, članstva, naročil in 
drugih aktivnosti. Bil je tudi član 
in predsednik Nadzornega odbo-
ra SPZ ter dolgoletni predsednik 
matičnega potapljaškega društva 
PLK Koper.
Boris je res vsestranski potapljač, 
aktiven na vseh področjih. Kot 
inštruktor potapljanja z najvišjim 
nazivom CMAS M3 je sode-
loval pri mnogih tečajih, tudi 
inštruktorskih.  Za svoje več 
kot 25-letno aktivno podvodno 
reševanje in dolgoletno vodenje 
reševalne skupine Primorska je 

prejel najvišji naziv Zaslužni član 
PRS in Plaketo civilne zaščite 
Slovenije. Uspešno se je spogle-
doval tudi s podvodno fotogra-
fijo, ključno pa je pripomogel pri 
organizaciji mnogih fotografskih 
festivalov in športnih tekmovanj 
ter prireditev. 
Boris Vuga se še posebej odlikuje 
s povezovalnim načinom dela, 
hkrat i  pa ostaja dosleden in 
načelno opozarja na morebit-
na odstopanja od dogovorjenih 
smernic. S sodelavci vzpostavlja 
partnerski in prijateljski odnos, kar 
ključno pripomore, da se v prijet-
nem vzdušju hitro najdejo zelo 
konstruktivne rešitve. S svojim 
delom in prispevkom je strateško 
vplival na razvoj SPZ-ja, za kar se 
mu v imenu Zveze in v lastnem 
imenu iskreno zahvaljujem, za 
nasvete pa se priporočam tudi v 
prihodnje.

BORIS VUGA, ČASTNI ČLAN SPZ
Slovenska potapljaška zveza 
je Borisu Vugi podelila naziv 
ČASTNI ČLAN. Prejel ga je za 
dolgoletno prizadevno delo na 
različnih področjih delovanja 
Zveze, še posebej za aktivnosti v 
njenih organih, s čimer je odločilno 
pripomogel k napredku Slovenske 
potapljaške zveze. Boris je bil de-
set let kot podpredsednik SPZ-ja 
zadolžen za mednarodno sode-
lovanje, razvoj informacijskega 
sistema in uveljavljanje SPZ-ja 
pri organizacijah CMAS, DAN in 
drugih organizacijah, s katerimi 
sodeluje Zveza.

dr.	Mitja	Slavinec					Foto:Milan	Vertot

S P Z  -  B O R I S  V U G A
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Slovenska potapljaška zveza vas vabi na:
DAN POTAPLJAČEV SLOVENIJE

Fiesa, 4. junij
Naš	tradicionalni	osrednji	potapljaški	dogodek	bo	letos	

sovpadal	z	ZBOROM REŠEVALCEV. 

Organizirani	bodo	prevozi na najatraktivnejše 
potapljaške lokacije	v	našem	morju.	Čas	med	potopi	pa	

si	bomo	krajšali	in	popestrili	z	“IGRAMI BREZ DNA”.	

Pridite, prijavite svojo ekipo in osvojite privlačne in 
bogate nagrade!

Vsak udeleženec dobi ekskluzivno darilo.	

Izbrali	bomo	najbolj simpatično udeleženko. 

KOTIZACIJA
Prireditev	je	za	ČLANE SPZ IN NJIHOVE DRUŽINSKE 

ČLANE BREZPLAČNA (ne	pozabite	na	SPZ	kuponček	za	
Dan	potapljačev	Slovenije).	

Kotizacija	za	druge	udeležence	je	19	eur.	

KOTIZACIJA VKLJUČUJE:
aperitiv	ob	prihodu

EKSKLUZIVNO DARILO SPZ
kosilo	s	pijačo

ugodne	nakupe	potapljaške	opreme
udeležbo	pri	IGRAH BREZ DNA
BOGATE NAGRADE NA IGRAH

potapljaško	druženje	z	zabavo
organizacijo	potopa*

*	zaradi	lažje	organizacije	vas	prosimo	za	predprijave	na	
sola@spz.si,	ti	udeleženci	bodo	tudi	imeli	prednost	pri	pre-

vozih.	V	prijavi	navedite	ime,	priimek,	naslov,	št.	spz	in	potop	
(da/ne).	Pri	družinskih	članih	namesto	št.	spz	napišite	DČ.

NE	POZABITE	NA	POTAPLJAŠKE	DOKUMENTE.

PROGRAM
Sobota, 4. 6. 
10	–	11	 dobrodošlica	v	Fiesi,	prijava	za	potope	in	ekip	

za	IGRE BREZ DNA.
11	–	14			 POTOPI NA POTOPLJENE LADJE	
	 (prevoz	s	čolni,	ne	pozabite	na	potapljaške	

dokumente),	sončenje	in	družabna	srečanja	
na	plaži

13	–	15	 potapljaško	kosilo	
15	–	19	 IGRE BREZ DNA
19	–		 podelitev	nagrad	in	potapljaško	druženje
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4. DRM OnLine
Poročilo predsednika žirije
Tričlanska	 žirija	 v	 sestavi	 podvodnih	 fotografov	 Irene	
Čok,	Andreja	Vojeta	 in	Boruta	Furlana	 je	pregledala	
91	podvodnih	fotografij	47	avtorjev.	53	fotografij	je	bilo	
posnetih	z	digitalnimi	kompaktnimi	kamerami	 in	38	z	
zrcalno-refleksnimi	 (DSLR).	Tako	razdeljene	fotografije	
so	se	naprej	delile	v	kategoriji	 s	predpisano	 tematiko	
-	podvodni	ambient	in	podvodno	življenje.
Zaradi	različnih	tehničnih	zmožnosti	opreme	smo	slike	
kompaktnih	kamer	ocenjevali	ločeno	od	slik,	posnetih	
z	DSLR	kamerami.	Pri	kompaktnih	kamerah	se	nismo	
ozirali	na	določene	tehnične	pomanjkljivosti,	ki	izhajajo	iz	
kamer	samih	(npr.	digitalni	šum,	razmeroma	ozek	zorni	
kot	pri	ambientalni	fotografiji,	...),	bolj	strogi	pa	smo	bili	
pri	tehnično	nekorektnih	slikah	po	tistih	parametrih,	ki	so	

odvisni	od	fotografa	(predvsem	osvetlitev	in	ostrina).	
Žal	smo	bili	glede	na	predpisane	propozicije	

prisiljeni	tudi	diskvalificirati	tri	slike.	Tekmoval-
cem	bi	za	naslednje	leto	toplo	priporočal,	da	
si	natančno	preberejo	propozicije	 in	 jih	pri	
oddaji	materiala	tudi	upoštevajo.
Vsi	trije	ocenjevalci	smo	si	slikovni	material	
ogledali	najprej	vsak	pri	sebi	na	domu,	ga	
ocenili	 in	sešteli	točke.	Matematika	nam	je	
dala	vrstni	red,	ki	pa	je	bil	daleč	od	končnega.	
Nazadnje	smo	se	sestali	in	skupaj	natančno	
pregledali	 slike	na	velikem	platnu	s	projek-
torjem	HD	resolucije	(1920	x	1080).	Praktično	
nobena	slika	ni	 ostala	na	 tistem	mestu,	 ki	
ji	 ga	 je	določila	matematika	 (seštevek	ocen	
posameznih	sodnikov),	ampak	smo	za	vsako	

posebej	predebatirali,	kje	je	njeno	pravo	me-
sto.	Najbolj	smo	se	posvetili	tistim	

slikam,	kjer	je	bila	največja	
razlika	 v	 ocenah	 med	

posameznimi	 sod-
niki.	 Sodnik,	 ki	 je	
najbolj	 izstopal	 s	

svojo	 oceno,	 jo	
je	 moral	 zago-
varjati.	Posebno	

pozornost	pa	smo	
seveda	še	posebej	

namenili	 najboljšim	
slikam,	ki	so	se	potego-

vale	za	nagrade.
Nivo	ocenjevanih	fotografij	je	imel	tudi	letos	

precej	širok	razpon.	Opazili	smo	tudi,	da	imajo	
avtorji	 zelo	 različen	odnos	do	obdelave	slik	
s	programsko	opremo	 (mišljen	 je	predvsem	
Photoshop).	Nekatere	slike	so	bile	praktično	
neobdelane,	čeprav	bi	jih	lahko	že	ena	sama	
majhna	korekcija	v	tonskih	vrednostih	dvignila	
za	nekaj	mest	 višje.	Po	drugi	 strani	pa	so	
bile	nekatere	slike	(pre)močno	procesirane	
v	Photoshopu	(čeprav	še	vedno	v	skladu	s	
propozicijami),	kar	jih	je	spustilo	za	nekaj	mest	

nižje.	Predvsem	so	nekateri	avtorji	pretiravali	s	
premočno	saturacijo	barv.

Na	 koncu	 bi	 želel	 v	 imenu	 celotne	 žirije	 čestitati	
vsem	 tekmovalcem,	 še	 posebej	 pa	 zmagovalcem.	

Borut	Furlan
predsednik	žirije
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Natečaja	 se	 je	 udeležilo	 46	
fotografov,	 od	 tega	 19	 z	
zrcalno-refleksnimi	 in	 28	 s	

kompaktnimi	 kamerami	 (en	 tekmo-
valec	se	je	udeležil	tako	v	kompaktni	
kot	SLR	tekmovalni	skupini).	Prejeli	
smo	 fotografije	 36 slovenskih fo-
tografov	iz	16	društev,	9 hrvaških 
fotografov	 iz	 8	 društev	 in	 enega 
italijanskega fotografa.	Fotografi	
so	uporabljali	fotoaparate	6	različnih	
blagovnih	znamk,	od	katerih	je	bila	v	
SLR	razredu	najpogostejša	znamka	
Nikon	(13),	v	kompaktnem	razredu	
pa	Olympus	(11)	in	Canon (9).
Fotografije	 je	 ocenila	 strokovna	
žirija	v	sestavi	Borut Furlan,	Andrej 
Voje	 in	 Irena Čok.	Za	 tekmovalno	
skupino	“Kompakt”	bo	v	posameznih	
kategorijah	 objavljenih	 10	 najvišje	
uvrščenih	 fotografij.	 V	 tekmovalni	
skupini 	 “SLR”	 bo	 objavl jenih	 5	
najvišje	uvrščenih	fotografij.

REZULTATI SLR:

Podvodni ambient
1. Danijel Frka,	CRO
2. Melita Bubek, SLO	
3. Tjaž Ocepek, SLO	
4.	 Fabio	Iardino,	ITA
5.	 Grega	Verč,	SLO
Podvodno življenje
1. Fabio Iardino, ITA	
2. Melita Bubek, SLO	
3. Tjaž Ocepek, SLO	
4.	 Dean	Čerin,	SLO
5.	 Rok	Kovačič,	SLO	
Skupna razvrstitev
1. Fabio Iardino, ITA - Ghisleri
2. Melita Bubek, SLO - PK Mehurček
3. Tjaž Ocepek, SLO - DRM Ljubljana
4.	 Danijel	Frka,	CRO	-	KPA	Adria
5.	 Matej	Simonič,	SLO	-	DIR	Slovenija

REZULTATI KOMPAKT:
 
Podvodni ambient
1. Jure Gasparič,	SLO 
2. Laura Vencelj,	SLO	
3. Matej Oblak,	SLO 
4.	 Žiga	Zdešar,	SLO
5.	 Domen	Skuk,	SLO
Podvodno življenje
1. Jaka Ferjan,	SLO	
2. Matej Oblak,	SLO 
3. Rok Pahor,	SLO	
4.	 Laura	Vencelj,	SLO
5.	 Jure	Gasparič,	SLO
Skupna razvrstitev
1. Matej Oblak,	SLO - DRM Ljubljana
2. Jure Gasparič,	SLO - DRM Ljubljana
3. Laura Vencelj,	SLO - DRM Ljubljana
4.	 Jaka	Ferjan,	SLO
5.	 Domen	Skuk,	SLO

Čestitamo!

Žirija	 je	 zaključila	 z	 delom	 in	 lahko	
vam	predstavim	rezultate	letošnjega	
natečaja	 podvodne	 fotografije	 -	 4.	
DRM	 OnLine	 2010/2011.	 Lanska	
uvedba	 dodatne	 tekmovalne	 skupi-
ne	 z	 zrcalno-refleksnimi	 aparati	 je	
bila	 letos	 toplo	 sprejeta,	 saj	 se	 je	
na	natečaj	 prijavilo	 kar	19	podvod-
nih	 fotografov.	Natečaj	 je	 trajal	 dva	
meseca,	 tekmovalci	 pa	 so	 morali	
oddati	 fotografije	 skladno	 z	 dvema	
kategorijama:	 Podvodni	 ambient	 in	
Podvodno	življenje.

Jure	Gasparič					Foto:	DRM	OnLine

Zmagovalci	 so	 prejeli	 tudi	 kolajne,	
priznanja	 in	 nagrade	 naših	 spon-
zorjev:	 Nikon	 Slovenija	 -	 Vrednostni	
boni,	 Potapljaški	 center	 Subaquatic	
-	Dnevni	in	vikend	potapljaški	paketi,	
MM	Sub	-	Boni	za	servis	regulatorja,	
Reef.si	-	Potapljaška	polsuha	obleka,	
potapljaški	 zaboj,	 drobne	 nagrade,	
Potapljaški	center	BigBlue	-	paket	po-
topov,	potapljaška-trgovina.si	-	Vred-
nostni	boni,	DiGold	-	menjava	manšet	
na	suhi	obleki,	Fiji.si	-	Knjiga	Hrvatsko	
Podmorje,	DVZ	Ponikve	–	kolajne	in	
priznanja,	Vinarstvo	Čok	-	kakovostne	
buteljke	vina,	DRM	Ljubljana	-	Jakne,	
kape	in	potapljaške	knjižice.

D R M  O N L I N E  -  F O T O
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Najprej	 so	 tekmovalci	 nastopili	 v	 ekipni	
statiki.	Ekipo	sestavljajo	 trije	 tekmovalci,	
ki	v	mirovanju	držijo	dih	eden	za	drugim,	

po	 principu	 štafete.	 Vse	 ekipe	 pričnejo	 hkrati,	
zmaga	pa	tista	ekipa,	ki	doseže	najdaljši	skupen	
čas.	Tovrstno	tekmovanje	je	bilo	sprava	popestri-
tev	monotonih	klasičnih	tekmovanj	v	statiki.	Med	
seboj	se	je	pomerilo	šest	ekip,	ki	so	ob	glasnem	
spodbujanju	 iz	 polnih	 tribun,	 poskušale	 iztisniti	
iz	 sebe	 čim	 več	 minut	 brez	 dihanja.	 Pogoji	 za	
statično	apnejo	sicer	zaradi	hrupa	niso	bili	idealni,	
a	ekipe	so	se	zagrizeno	borile	prav	do	mej	svojih	
zmožnosti.	Prvo	mesto	je	zasluženo	osvojila	ekipa	
gostilne	Vernik	v	postavi	Primož	Šauperl,	Marko	
Rošker	 in	Mitja	Štampfer	 z	doseženim	skupnim	
časom	16	minut	in	57	sekund.
Nato	 je	 sledil	 še	 vrhunec	 tekmovanja	 in	 sicer	
dinamična	apneja	s	plavutmi	16	krat	50	m.	To	je	
izjemno	naporna	disciplina,	ki	zahteva	od	tekmo-
valcev	dobro	fizično	pripravljenost	in	psihično	moč.	
Tekmovalci	morajo	pod	vodo	16	krat	preplavati	50	
metrsko	dolžino	olimpijskega	bazena,	dihajo	lahko	
samo	ob	vsakem	obratu,	zmaga	pa	tisti,	ki	mu	to	
uspe	v	najkrajšem	času.	Za	nesporna	favorita	sta	
že	po	napovedih	veljala	Slovenec	Samo	Jeranko	
in	Hrvat	Goran	Čolak,	ki	sta	se	eden	ob	drugem	
borila	za	postavitev	novega	svetovnega	rekorda.	
Sprva	je	bolje	kazalo	Čolaku,	a	ga	je	Jeranko	200	
metrov	pred	koncem	dohitel,	v	zadnjih	100	metrih	
pa	ga	je	prehitel	za	neverjetnih	24	sekund.	S	tem	je	
Jeranko	star	svetovni	rekord	izboljšal	za	17	sekund	
in	nov	mejnik	postavil	na	10	minut	in	53	sekund.	
Tudi	v	ženski	konkurenci	je	bil	napovedan	svetovni	
rekord,	vendar	ga	je	Hrvatica	Dajana	Zoretić	za	las	
zgrešila,	a	vendarle	zmagala.
Nekoliko	spremenjena	oblika	 tekmovanja	 je	bila	
deležna	 precejšnjega	 zanimanja	 med	 gledalci,	
tekmovalci	 in	mediji,	 zato	 v	društvu	H2O	TEAM	
Maribor	že	kujemo	načrte	za	pripravo	MAD	CUP-a	
2012.	Trenutno	pa	so	 vse	moči	 slovenskih	 tek-
movalcev	v	potapljanju	na	vdih	usmerjene	k	sep-
tembrskemu	svetovnemu	prvenstvu	v	globinskih	
disciplinah	 v	 Grčiji	 in	 oktobrskemu	 svetovnemu	
prvenstvu	v	bazenskih	disciplinah	v	Italiji.

SVETOVNI REKORD V APNEJI
Društvo	H2O	 team	Maribor	 je	v	soboto,	12.	
marca	 na	 kopališču	 Pristan	 organiziralo	 že	
sedmo	tradicionalno	mednarodno	tekmovanje	
v	potapljanju	na	vdih	MAD	CUP	2011.	Tokrat	
je	bilo	tekmovanje	v	nekoliko	spremenjeni,	za	
gledalce	bolj	zanimivi	obliki.	23	tekmovalcev	
iz	Slovenije	in	Hrvaške	se	je	pomerilo	v	dveh	
atraktivnih	disciplinah.

REZULTATI:
EKIPNA STATIKA
1.	Gostilna	Vernik	(Primož	Šauperl,	
Marko	Rošker,	Mitja	Štampfer)	-		 	 16min	57sek
2.	Team	Zissou	(Miha	Pribošič,	
Tadej	Černoš,	Aleš	Seliškar)	-		 	 15min	56sek
3.	Poklicna	gasilska	enota	Maribor	
(Jure	Kompan,	Jernej	Kelbič,	Davorin	Šurlan)	 12min	04sek

DYN 16X50 m
moški
1. Samo Jeranko 10min 53sek SVETOVNI REKORD
2.	Goran	Čolak	 	 11min	16sek
3.	Tomislav	Sviličić	 13min	32sek

ženske
1.	Dajana	Zoretić		 15min	15sek

Tanja	Daić					Foto:Iztok	Ameršek,	Simona	Gap

Š P O R T  -  A P N E J A
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Cabo San Lucas

				Borut	Furlan								Foto:	Borut	Furlan
				

V	marini	 je	 bila	 čedalje	 večja	
gneča,	ki	so	jo	sestavljali	skoraj	
izključno	 domačini	 in	 ameriški	

turisti.	Obojne	 je	bilo	zelo	 lahko	pre-
poznati	in	ločiti	med	seboj.	Domačini	
so	bili	nižje	rasti	in	nekoliko	temnejše	
polti,	skoraj	praviloma	tudi	temnolasi.	
Kaj	so	imeli	skupnega	ameriški	turisti,	
bi	 težko	 rekel.	 Pravzaprav	 so	 si	 bili	
precej	različni	med	seboj,	a	kljub	temu	
sem	takoj	uganil,	da	gre	za	Američane	
in	ne	denimo	za	Evropejce.
Z	hčerko	Urško	sva	se	s	 težavo	pre-
bijala	skozi	gnečo	in	mimo	nadležnih	
domačinov,	ki	so	nama	na	vsak	način	
skušali	kaj	prodati.	Nekateri	so	bili	že	
tako	nasilni,	da	naju	je	vse	skupaj	spo-

minjalo	kar	na	egipčanski	bazar.	Pro-
dajali	so	vse	od	spominkov,	cenenih	
ur	in	nakita,	pa	vse	do	velikih	lesenih	
kipcev	 morskih	 prebivalcev,	 ki	 bi	 jih	
človek	morda	celo	kupil,	če	ne	bi	bilo	
vmes	še	problemov	z	letalskimi	prevo-
zi	 in	pretežko	prtljago.	Najbolj	 so	se	
nama	smilili	veliki	zeleni	legvani,	ki	so	
morali	nositi	sombrere	(velike	mehiške	
slamnate	klobuke),	njihovi	 lastniki	pa	
so	 jih	 vsiljivo	 ponujali	 turistom,	 da	 bi	
se	fotografirali	z	njimi.	
Najin	cilj	je	bil	potapljaški	center	Deep	
Blue,	 ki	 ga	 vodi	 Oscar	 Hernandez	 z	
ženo	Sachiko,	Japonko	po	rodu.	Cen-
ter	se	 je	nahajal	 v	pritličnih	prostorih	
velikega	hotela.	Že	po	internetu	(kjer	
sem	ga	tudi	našel)	sem	nama	rezerviral	
nekaj	potopov,	kajti	najin	čas	v	Cabu	
je	bil	zelo	omejen	-	na	komaj	en	dan	
in	pol.	Potapljaški	center	je	bil	precej	
majhen	 z	 omejenimi	 kapacitetami,	
a	 izkazalo	se	 je,	da	sva	bila	 z	Urško	
edina	gosta	tisto	jutro.	Hitro	smo	sesta-
vili	opremo	in	se	oblekli	v	potapljaške	
obleke,	 opremo	 pa	 smo	 naložili	 kar	
na	samokolnico,	ki	nam	jo	je	Oscarjev	
pomočnik	odpeljal	v	marino.	Spet	sva	
se	morala	prebijati	skozi	horde	vsiljivih	
pouličnih	prodajalcev,	in	kot	da	ne	bi	
znali	šteti	do	pet,	so	nama	ponujali	vso	
mogočo	nepotrebno	kramo,	čeprav	je	

bilo	očitno,	da	oblečena	v	potapljaške	
obleke	 ne	 moreva	 imeti	 denarnic	 pri	
sebi.
Oskarjev	 potapljaški	 čoln	 je	 bil	 do-
bro	 markiran	 s	 pelikanjimi	 iztrebki	 in	
z	 Urško	 sva	 morala	 paziti,	 kam	 sva	
odložilo	 opremo.	 A	 to	 je	 očitno	 v	
Cabu	nekaj	vsakdanjega	 in	nihče	od	
domačinov	se	ni	pretirano	vznemirjal	
zaradi	 tega.	Kmalu	smo	zapustili	ma-
rino	 in	 vozili	 smo	 se	 ob	 zelo	 slikoviti	
obali,	kjer	so	se	 izmenjevale	majhne	
peščene	 plažice	 in	 navpične	 stene	
polne	zanimivih	kamniti	skulptur.	Peljali	
smo	se	mimo	visokega	in	ozkega,	kot	
stolp	 v	 Pisi	 nagnjenega	 kamnitega	
stebra,	 imenovanega	Neptunov	prst.	
Naš	cilj	 pa	 je	bil	 Land’s	End,	 skrajni	
rt	 velikega	 polotoka	 Baja	 California	
(izgovori:	Baha	Kalifornija),	kjer	se,	kot	
radi	poetično	rečejo	domačini,	stikata	
Kortezovo	morje	in	Pacifik.
Rt	 Land’	 s	 End	 je	 nekakšen	 skalnat	
stožec,	ločen	od	ostale	skalnate	verige	
z	 veliko	 peščeno	 plažo,	 ki	 povezuje	
obe	morji.	Na	drugi	strani	stožca	pa	je	
skalnati	obok,	ki	je	za	Cabo	San	Lucas	
tako	značilen,	kot	kapniški	steber	iz	Po-
stojnske	jame	za	Postojno.	Vidimo	ga	
lahko	prav	na	vsaki	razglednici,	na	na-
slovnicah	knjig	o	Cabu	in	“umetniških”	
slikah,	 ki	 jih	 prodajajo	 poulični	 pro-

Februarsko	jutro	je	bilo	toplo	in	prijet-
no.	V	marini	so	se	gnetle	večinoma	
ameriške	jahte	in	svetloba,	odbita	od	
bele	 plastike,	 je	 neprijetno	 bodla	 v	
oči.	Na	vsakem	koraku,	na	čolnih	in	
predvsem	na	motornih	pokrovih	 so	
počivali	veliki	pelikani	in	se	lenobno	
nastavljali	soncu.	Kot	da	bi	vedeli,	da	
so	v	teh	krajih	zaščiteni,	so	se	temu	
primerno	obnašali	 in	se	niso	pustili	
motiti	od	sprehajalcev.	
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dajalci.	Slednji,	na	slikah	namreč,	 je	
še	 dodatno	 okrašen	 z	 romantičnim	
sončnim	zahodom,	ki	pa	ga	v	praksi,	
zaradi	specifične	lege	oboka,	nikoli	ne	
moremo	videti	tako.

Morski levi
Z	 Urško	 sva	 kmalu	 zagledala,	 ali	 še	
bolje	zavohala	najin	cilj	 -	majhno	ko-
lonijo	tjulenjev	-	kalifornijskih	morskih	
levov.	Do	sedaj	se	še	nikoli	nisem	po-
tapljal	s	tjulenji,	zato	mi	je	bil	to	glavni	
cilj	 potapljanja	 v	Cabu.	 Tjulenje	 sem	
pred	 tem	 že	 srečal	 v	 Mossel	 bayu	 v	
južni	Afriki,	vendar	se	tam	potapljanje	z	
njimi	odsvetuje	zaradi	pogostih	srečanj	
z	belim	morskim	psom.	Tu	v	Cabu	tega	
plenilca	niso	še	nikoli	srečali,	čeprav	
so	 tjulenji	 njegova	glavna	hrana.	Ko-
lonijica	 kakšnih	 petdesetih	 živali	 (za	
primerjavo:	kolonija	iz	Mossel	baya	je	
štela	 okoli	 štiri	 tisoč	 osebkov),	 se	 je	
sončila	na	položni	skalnati	polici	pod	
visoko	 čerjo.	 Popolnoma	 nič	 jih	 ni	
motila	množica	turističnih	bark	in	ves	
hrup	in	trušč	okoli	njih.	
Oscar	 nama	 je	 razložil	 plan	 potopa.	
Potopili	se	bomo	na	zunanji	strani	čeri	
s	kolonijo	in	se	najprej	podali	v	globi-
no,	 kje	 se	 običajno	 nahaja	 množica	
rib.	Nato	bomo	obkrožili	čer	in	potop	
zaključili	 na	plitvem	delu,	pod	polico	

s	tjulenji.	Opozoril	pa	naju	je	tudi,	da	
obstaja	možnost	da	pod	vodo	ne	bova	
videla	nobenega	 tjulenja	 -	v	primeru,	
da	 se	 bodo	 pač	 prav	 vsi	 sončili	 na	
svoji	polici...	Pred	potopom	sem	se	še	
enkrat	ozrl	na	polico	s	čredo	in	ocenil,	
da	so	nekateri	med	njimi,	očitno	samci,	
prav	 velike	 mrcine.	 Spomnil	 sem	 se	
podatka	 iz	 literature,	 da	 ima	 lahko	
odrasel	 samec	 do	 tristo	 kilogramov,	
samica	 pa	 do	 devetdeset.	 Spričo	
teh	 podatkov	 in	 njihove	 pregovorne	
igrivost,	me	je	potop	z	njimi	kar	malo	
zaskrbel.	A	dobro	sem	se	zavedal,	da	
je	strah	samo	posledica	neizkušen	s	
temi	živalmi.	Morskih	psov	denimo,	se	
bojijo	samo	tisti	 ljudje,	ki	 jih	še	nikoli	
niso	srečali	v	naravi	(torej	skoraj	cela	
človeška	populacija!).	Ko	pa	jih	enkrat	
spoznaš,	zelo	hitro	ugotoviš	da	se	prav	
malo	zanimajo	za	potapljače	in	so	nam	
zato	 povsem	 nenevarni.	 S	 strahom	
pred	njim	sem	opravil	že	pred	več	kot	
desetimi	leti,	ko	sem	v	Rdečem	morju	
srečal	prvega	konkretnega	lepotca,	ki	
je	meril	okoli	tri	metre.	No,	upam	da	bo	
tudi	z	morskimi	levi	enako!
Skok	 v	morje	 je	bilo	 za	oba	 z	Urško	
presenečenje	-	pa	ne	v	pozitivnem	smi-
slu	besede.	Čeprav	južneje	od	Egipta	
s	pregovorno	toplim	Rdečim	morjem,	
je	morje	na	jugu	Baje	Californie	imelo	

komaj	sedemnajst	stopinj,	vidljivost	je	
bila	podobna	kot	 v	Piranu	 in	 voda	 je	
bila	zelenkaste	barve...	Še	dobro	da	
sva	s	seboj	imela	sedem	milimetrske	
polsuhe	obleke!
Podvodna	 pokrajina	 je	 bila	 značilna	
za	 tipično	 subtropsko	 morje,	 torej	
praktično	brez	koral,	z	nekaj	pritlikavimi	
gorgonijami	 in	 množico	 iglokožcev,	
predvsem	ježkov	in	zvezd.	Bogat	ribji	
živelj	 pa	 je	bila	mešanica	 tropskih	 in	
hladnovodnih	vrst.	Videli	smo	množico	
kirurgov,	 balestre,	 nekaj	 manjših	
kirenj,	 ljubke	 rumene	 skrinjarice	 s	
črnimi	pikicami	in	celo	nekaj	zastavic	
in	cesarčkov.	Od	hladnovodnih	vrst	pa	
smo	srečevali	razne	sparide.	Če	bi	bila	
voda	nekaj	stopinj	toplejša	in	predvsem	
če	bi	imela	boljšo	vidljivost,	bi	človek	
prav	užival.
Ko	smo	prišli	do	skrajnega	roba	velike	
čeri	 in	 se	 pričeli	 obračati	 navzno-
ter,	 sem	 na	 meji	 vidljivosti	 zagledal	
nekakšen	temnejši	oblak.	Z	Urško	sva	
seveda	takoj	zaplavala	v	smeri	sence	
in	zagledala	ogromno	jato	barakudic,	
ki	so	plavale	vse	v	isto	smer,	tesno	ena	
ob	drugi,	tako	da	so	se	skoraj	dotikale	
s	svojimi	boki.	Jata	je	bila	tako	velika,	
da	bi	bil	verjetno	skromen,	če	bi	rekel	
da	 jih	 je	bilo	okoli	deset	 tisoč.	Urški	
sem	pokazal	naj	zaplava	med	njih,	kajti	
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vedel	sem,	da	se	ji	bodo	izmikale,	s	
tem	pa	bo	cela	jata	ustvarjala	zanimive	
oblike.	Resnično	ji	niso	pustile,	da	bi	
se	jim	približala	na	manj	kot	en	meter,	
pri	tem	pa	so	ustvarile	nekakšen	tunel	
iz	živega	mesa,	skozi	katerega	je	pla-
vala	Urška.	Moji	bliskavici	sta	bliskali	
kot	 za	 stavo	 in	 osvetljevali	 srebrna	
telesca	 polmetrskih	 barakudic,	 le-ta	
pa	 so	 s	 svojimi	 zrcalnimi	 luskinami	
odbijala	 svetlobo	 v	 okoliško	 zeleno	
vodo.
Oscar	 nama	 je	 dal	 znak,	 da	 se	
približava	 steni	 čeri	 in	 nadaljujemo	
s	potopom	po	našem	načrtu.	Seve-
da,	skoraj	sem	pozabil	na	glavni	cilj	
našega	 potopa,	 kajti	 barakudice	 so	
me	 čisto	 prevzele!	 Kmalu	 smo	 pri-
speli	v	plitvo	peščeno	območje	med	
skalnatimi	čermi.	Vidljivost	je	bila	tu	še	
slabša,	vzrok	temu	pa	so	bili	veliki	va-
lovi,	prihajajoči	s	pacifiške	strani,	ki	so	
dvigovali	pesek	v	zrak	in	ustvarjali	na	
dnu	lepe	peščene	“valove”,	podobne	
kot	v	peščeni	puščavi.	Na	globini	petih	
metrov	so	bili	valovi	že	tako	močni,	da	
so	nas	pošteno	vozili	sem	in	tja.	Oscar	
naju	 je	 vodil	 proti	 ozkemu	 prelivu,	
nekakšnemu	kanjončku	med	dvema	
čerema,	kjer	se	je	delovanje	valov	še	
posebej	ojačalo.	Takrat	se	mi	je	tudi	
prvič	 zazdelo,	 da	 pod	 vodo	 slišim	

nekakšno	 kruljenje,	 ki	 je	 nekoliko	
spominjalo	na	prašičje....
V	 naslednjem	 trenutku	 sem	 na	 meji	
(slabe)	 vidljivosti	 zagledal	 dve	 temni	
silhueti,	 ki	 sta	 spuščali	 mehurje.	
Nisem	 vedel,	 da	 so	 tu	 tudi	 drugi	
potapljači,	sem	pomislil.	Toda	silhueti	
sta	se	gibali	nenavadno	hitro	in	že	v	
naslednjem	hipu	sem	spoznal,	da	gre	
za	dva	tjulenja.	Bila	sta	izredno	igriva	
in	 kruljenje,	 ki	 sem	 ga	 pred	 kratkih	
slišal,	 sta	 seveda	 povzročala	 prav	
onadva.	Do	 takrat	 sem	mislil,	 da	 se	
tjulenji	 oglašajo	 samo	 na	 kopnem.	
Najbolj	 pa	 me	 je	 presenetilo,	 da	 je	
njihov	zvok	pod	vodo	praktično	enak	
tistemu	na	kopnem!
Nenadoma	sem	zagledal	 še	en	par,	
še	 bolj	 igriv	 kot	 prvi.	 Tjulenja	 sta	
se	 z	 neverjetno	 spretnostjo	 podila	
drug	za	drugim,	se	vrtela	v	krogu	 in	
okoli	svoje	osi,	se	grizla	 in	spuščala	
mehurje.	 Z	 Urško	 sva	 jih	 opazovala	
iz	 “varne”	 razdalje,	 toda	 kmalu	 sem	
se	 zavedel,	 da	 iz	 take	 razdalje	 (tri	
do	 pet	 metrov)	 v	 tej	 vidljivosti	 ne	
bom	 napravil	 dobre	 slike.	 Zato	 sem	
zbral	 pogum,	 pogoltnil	 slino	 in	 se	
jim	 pričel	 približevati.	 “Približevati”	
je	 zelo	 relativen	 pojem,	 kajti	 hitrost	
mojega	plavanja	v	primerjavi	z	njiho-
vim	je	bila	polžja.	V	resnici	sem	samo	

zmanjševal	 povprečno	 razdaljo	 med	
mano	 in	 igrivim	 parom.	 Na	 trenutke	
sta	švigala	samo	kakšen	meter	mimo	
mene,	a	bila	sta	tako	hitra,	da	je	bilo	
popolnoma	 nemogoče	 narediti	 po-
snetek.	Eden	od	tjulnjev	se	je	končno	
umiril	 in	se	usedel	na	peščeno	dno,	
kot	da	bi	se	hotel	odpočiti.	Takrat	sem	
imel	dovolj	časa	za	nekaj	razmeroma	
uspešnih	 posnetkov.	 Besedo	 “raz-
meroma”	 sem	 uporabil	 namenoma,	
kajti	 v	 tako	 slabi	 vidljivosti,	 kjer	 je	 v	
vodi	zaradi	delovanja	valov	lebdelo	na	
milijone	peščenih	zrnc,	nisem	mogel	
pričakovati	zmagovalnega	posnetka!	
No,	pa	sem	se	navadil	na	tjulenje	in	
enako	 kot	 pred	 leti	 za	 morske	 pse,	
sem	zdaj	 tudi	za	 tjulenje	spoznal	da	
potapljačem	niso	nevarni.	Vsaj	mislil	
sem	tako...	
Nenadoma	 sem	 nad	 seboj,	 tik	 pod	
gladino,	 zaslišal	 novo	 kruljenje	 in	
zagledal	 kar	 štiri	 igrive	 tjulenje,	 ki	
so	 se	 lovili	 in	 se	 prijateljsko	 grizli.	
Začel	 sem	 se	 dvigovati	 z	 dna	 in	 se	
jim	 približevati,	 da	 bi	 celo	 skupino	
slikal	kot	silhuete	od	spodaj	navzgor.	
V	naslednjem	trenutku	pa	sem	otrpnil	
in	verjetno	mi	je	za	hip	zastalo	srce.	
Največji	med	njimi,	očitno	samec,	se	
je	 s	 široko	 odprtim	 gobcem	 zakadil	
naravnost	proti	meni,	se	ustavil	deset	
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centimetrov	pred	mojo	glavo,	se	tako	
spretno	obrnil	da	se	me	ni	niti	dotaknil	
in	se	 izstrelil	proti	gladini.	Čeprav	 je	
vse	skupaj	trajalo	manj	kot	sekundo,	
se	mi	je	zdelo	cela	večnost.	Vsekakor	
pa	je	bilo	dovolj	dolgo,	da	sem	si	živo	
zapomnil	njegova	bela,	vsaj	pet	cen-
timetrov	velika	čekana!	
Ko	sem	prišel	k	sebi,	sem	ponovno	
začel	 razmišljati	 kot	 fotograf,	 torej	
ne	 s	 čustvi...	 Ali	 ne	 bi	 bila	 zanimiva	
slika	takega	oprtega	gobca	s	čekani?	
Ocenil	sem,	da	je	to	bila	le	igra	in	da	
z	menoj	ni	imel	zlih	namenov.	Druga	
možna	razlaga	bi	sicer	lahko	bila,	da	
je	samec	branil	svoj	harem	in	mi	s	tem	
dal	jasno	vedeti,	naj	izginem.	A	če	bi	
to	res	bila	obramba	svojega	teritorija,	
bi	me	Oscar	gotovo	posvaril,	kajti	no-
ben	potapljaški	center	si	ne	želi	žrtev	
med	svojimi	gosti.	Zagotovo	je	to	bila	
samo	nedolžna	igrica,	sem	se	tolažil.	
Zato	sem	pričel	ponovno	 “izzivati”	 s	
približevanjem	od	spodaj	(čeprav	sem	
izzival	le	“nedolžno	igrico”,	sem	bil	ves	
trd	in	napet...)	in	doživel	sem	še	nekaj	
podobnih	 “napadov”.	 Ves	 čas	 sem	
držal	pred	seboj	svoje	ohišje	z	veliko	
stekleno	 kupolo	 tolažeč	 se	 s	 tem,	
da	 če	 bi	 žival	 v	 svoji	 igrivosti	 hotela	
grizljati	tudi	mene	podobno	kot	svoje	
samice,	bi	zagrizla	v	steklo	in	aluminij	

namesto	v	mojo	glavo.	Žal	pa	so	bili	
vsi	“napadi”	tako	hitri	in	nenadni,	da	ni	
avtofokus	mojega	Nikona	nikoli	uspel	
izostriti.	Zato	sem	se	poslužil	starega	
trika,	izostril	sem	na	bližnji	predmet,	
podobno	oddaljen,	kot	sem	ocenil	da	
bo	glava	mojega	“napadalca”,	zaklenil	
ostrenje	 in	 čakal.	 Ni	 bilo	 potrebno	
dolgo	čakati	in	portret	morskega	leva	
z	odprtim	gobcem	se	je	zabeležil	na	
senzor	 mojega	 digitalca.	 No,	 sedaj	
pa	res	 lahko	trdim,	da	se	enako	kot	
morskih	psov,	tudi	tjulnjev	ne	bojim!
Po	potopu	mi	je	tudi	Urška	poročala	
o	 podobnih	 “napadih”.	 Sprva	 se	 je,	
enako	kot	jaz,	ustrašila,	nato	pa	se	je	
počasi	navadila.	Oba	sva	zadovoljna	
zapustila	vodo,	adrenalin	v	najini	krvi	
pa	 je	 poskrbel,	 da	 naju	 ob	 koncu	
potopa	ni	niti	najmanj	zeblo!

Kiti
Naslednji	dan,	pravzaprav	naslednjega	
pol	 dneva,	 kajti	 popoldan	 sva	 se	 že	
vkrcala	 na	 ladjo	 Solmar	 V,	 ki	 naju	 je	
odpeljala	 novim	 potapljaškim	 ciljem	
naproti,	sva	se	z	Urško	udeležila	takoi-
menovanega	 “whale	 watching	 tour”	
-	izleta	za	opazovanje	kitov.	Naključje	
je	hotelo,	da	sva	si	odšla	gledat	kite	
grbavce,	 torej	 prav	 tisto	 vrsto	 kitov,	
katere	en	osebek	je	prav	v	istem	času	

zašel	tudi	v	Piranski	zaliv!	Marsikateri	
znanec	 nama	 je	 ob	 prihodu	 domov	
nekoliko	 s	 posmehom	 pripomnil,	 ali	
se	nama	je	res	izplačalo	zaradi	kitov	v	
Mehiko,	ko	pa	sva	kita	imela	takorekoč	
pred	 domačim	 pragom.	 Še	 kako	 se	
nama	je	izplačalalo!	Videla	sva	vsaj	sto	
različnih	osebkov	in	nekateri	med	njimi	
so	uprizorili	prav	veličastno	predstavo.	
In	vse	to	sva	si	lahko	ogledala	iz	čolna,	
iz	neposredne	bližine,	tako	kot	nekaj	
sto	 drugih	 ljubiteljev	 teh	 veličastnih	
živali,	kajti	nikjer	ni	bilo	nikogar,	ki	bi	
to	 početje	 iz	 kakršnihkoli	 razlogov	
prepovedal.
Kiti	 grbavci	 se	 vsako	 leto	 selijo	 po	
vzhodnem	Pacifiku	od	Antarktike	proti	
Aljaski	 in	 v	 februarju	 potujejo	 ravno	
ob	 mehiški	 obali.	 Bila	 sva	 pravi	 čas	
na	pravem	mestu,	 zato	 te	priložnosti	
nikakor	nisva	smela	zamuditi!
Tudi	ta	izlet	nama	je	organiziral	Oscar,	
vodička	 pa	 je	 bila	 njegova	 žena	 Sa-
chiko,	kajti	na	krovu	sta	bila	 tudi	dva	
japonska	gosta.	Iz	Caba	smo	zapeljali	
mimo	znanega	oboka	in	kolonije	mor-
skih	 levov	na	pacifiško	 stran	 in	dalje	
na	odprto	morje.	Bilo	je	še	razmeroma	
zgodaj	 in	 bili	 smo	 prva	 opazovalna	
barka.	Po	približno	pol	ure	počasnega	
križarjenja	po	zmernih	valovih	sem	že	
mislil	da	so	ta	opazovanja	kitov	še	ena	
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vaba	za	naivne	turiste,	srečanje	s	kiti	
pa	je	predvsem	stvar	sreče.	
Nenadoma	je	čolnar	(ki	ni	znal	bese-
dice	 angleško)	 z	 roko	 pokazal	 proti	
majhnemu	 oblačku	 pare	 nekaj	 sto	
metrov	 levo	 od	 čolna.	 Spremenil	 je	
kurz	 proti	 mestu,	 kjer	 se	 je	 pojavil	
oblaček	 in	 kmalu	 smo	 zagledali	 po-
dolgovato	 črno	 gmoto	 -	 hrbet,	 ki	 je	
molel	iz	vode.	Kmalu	se	je	izkazalo	da	
gre	za	kar	tri	kite.	Kiti	so	se	lenobno	
potapljali	in	prihajali	spet	na	površino,	
pri	tem	pa	iz	luknje	na	temenu	glave	

puhali	 oblačke	 “pare”	 -	 razpršeni	
curek	morske	vode,	ki	ga	je	kit	izbriz-
gal	 ob	 vsakem	 izdihu.	 Dvig	 kita	 na	
površje	je	spominjal	na	podmornico,	
ki	 je	 pravkar	 prebila	 gladino	 in	 je	 z	
njenega	trupa	odtekala	voda	v	malih	
slapovih.	Tudi	kitovo	telo	je	bilo	dovolj	
veliko,	da	je	voda	v	slapovčkih	odtekla	
iz	 njegove	 površine.	 Najlepši	 kitovi	
potopi	so	bili	tisti,	ko	je	kit	počasi	in	
veličastno	pokazal	celo	svojo	 repno	
plavut,	 ki	 je	 elegantno	 zdrsnila	 pod	
vodno	gladino.

Kitov	je	bilo	čedalje	več,	bark	s	turisti	
pa	 tudi.	 Kmalu	 človek	 ni	 več	 vedel,	
v	katero	smer	naj	gleda,	kajti	 vse	na	
okrog	so	se	prikazovali	oblački	pare,	
kitova	telesa	in	lepe	simetrične	repne	
plavuti.	Tudi	pomnilne	kartice	digitalnih	
fotoaparatov	 so	 se	 pridno	 polnile	 in	
takrat	se	nama	z	Urško	še	ni	sanjalo,	da	
tisto	najlepše	doživetje	s	kiti	še	sploh	
ni	prišlo	na	vrsto.	To	se	bo	zgodilo	šele	
čez	nekaj	dni,	ko	bova	z	ladjo	Solmar	
V	odplula	na	otočje	Socorro.

R E P O R T A Ž A  -  C A B O  S A N  L U C A S
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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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SCUBAPRO IN SCUBACENTER VAM PREDSTAVLJATA NOVI DRUGI STOPNJI C 300 IN C 200

Scubapro novi kompaktni C sistem ponuja brezkompromisno dihalno delovanje za rekreacijske 
-

skih regulatorjih, a kljub temu ostaja v srednji kategoriji,  C200 pa je enostaven in zanesljiv regulator na 
katerega se lahko vedno zanesete.

C300 druga stopnja je izredno lahka, s pokrovom odpornim proti praskam. 

Flow Design ventil ( a in to zaradi uporabe nove teh-
 .

C200 druga stopnja ponuja dihalne prednosti novega OFD ventila, rezultat pa je enostaven in zanesljiv regulator. 
Zaradi majhnih dimenzij je ta druga stopnja kompaktna in udobna za uporabo. 

Flow Design ventil (OFD) zagotavlja zanesljiv in izredno velik pretok zraka in to zaradi uporabe nove teh-
 .

okrov odporen proti praskam.

Promocijska cena v SCUBACENTRU: MK25/C300     295 eur
                                                                      MK17/C300     255 eur
                                                                      MK11/C300     215 eur
                                                                      MK11/C200     200 eur                                           

NOVO IZ

SCUBAPRO IN SCUBACENTER 

Scubapro novi kompaktni C sistem ponuja brezkompromisno dihalno delovanje za re
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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 

SCUBAPRO IN SCUBACENTER VAM PREDSTAVLJATA NOVI DRUGI STOPNJI C 300 IN C 200

Scubapro novi kompaktni C sistem ponuja brezkompromisno dihalno delovanje za rekreacijske 
-

skih regulatorjih, a kljub temu ostaja v srednji kategoriji,  C200 pa je enostaven in zanesljiv regulator na 
katerega se lahko vedno zanesete.

C300 druga stopnja je izredno lahka, s pokrovom odpornim proti praskam. 

Flow Design ventil ( a in to zaradi uporabe nove teh-
 .

C200 druga stopnja ponuja dihalne prednosti novega OFD ventila, rezultat pa je enostaven in zanesljiv regulator. 
Zaradi majhnih dimenzij je ta druga stopnja kompaktna in udobna za uporabo. 

Flow Design ventil (OFD) zagotavlja zanesljiv in izredno velik pretok zraka in to zaradi uporabe nove teh-
 .

okrov odporen proti praskam.

Promocijska cena v SCUBACENTRU: MK25/C300     295 eur
                                                                      MK17/C300     255 eur
                                                                      MK11/C300     215 eur
                                                                      MK11/C200     200 eur                                           

NOVO IZ
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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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