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U V O D N I K 

POTAPLJAČI (ŠE ZMERAJ) POMAGAMO  
Nedavno so v Gornji 
Radgoni obeležili visok 
jubilej, 35 let organizi-
ranega potapljanja, kar 
hkrati tudi pomeni to-
liko časa zagotavljanja 
reševanja iz vode. Po-
tapljanje takrat ni bilo 
niti približno tako razvito 
in razširjeno kot danes. 
Zato tudi ni naključje, 
da v mnogih okoljih 
zametki potapljanja so-
vpadajo s pričetkom 
podvodne reševalne 
dejavnosti. Gasilci in 

drugi prostovoljci so bili tudi med prvimi kandidati za podvodno 
reševanje. Svoje bogate izkušnje so še razširili in nadgradili, 
hkrati pa so zgradili trdne temelje bodoči samostojni reševalni 
službi. Prav na te izkušnje in dolgoletno tradicijo Podvodna 
reševalna služba Slovenije naslanja svoje delo ter iz tega črpa 
navdih in energijo za delovanje v današnjem času. V času, ki je 
bistveno drugačen glede družbenih vrednot, kjer prostovoljstvo 
in humanitarna dejavnost že dolgo nista na omembe vrednem 
mestu. Ta čas pa ni drugačen glede pričakovanj. Včasih je 
bilo ljudem samo po sebi umevno, da bodo v težavah dobili 
pomoč. Tako je še danes in to je tudi prav. Včasih so pomoč 
reševalcem vračali s hvaležnostjo in spoštovanjem, danes pa 
ostaja kvečjemu hvaležnost prizadetih, spoštovanje do dela 
reševalcev pa dokončno izginja.Direktor Uprave za zaščito in 
reševanje g. Darko But se je na zgoraj omenjeni slovesnosti na 
glas vprašal, koliko manj bomo glede na napovedano nižanje 
sredstev lahko pomagali in reševali. Nič manj. Reševali tako ali 
tako nikoli nismo za denar, ampak je opravljanje tega poslanstva 
enostavno način življenja. To že dolgo časa počnemo le še 
tisti, ki nam je svojevrstno plačilo spoznanje, da smo pomagali 
nekomu, ki je našo pomoč takrat najbolj potreboval. Še toliko 
bolj, ker je zelo malo takih, ki lahko pod vodo priskočimo na 
pomoč. Zaradi napovedanega krčenja sredstev bo čedalje 
bolj ogrožena varnost in posledično življenja podvodnih 
reševalcev. Okrnjeno bo usposabljanje in izgubili bomo stik z 
novimi reševalnimi tehnologijami in opremo. Ne smemo pristati 
na logiko, pri kateri bomo zaradi pomanjkanja denarja za npr. 
sodoben podvodni sonar za preiskovanje nevarnega akvatorija 
raje izpostavili deset podvodnih reševalcev. Vprašanje torej ni, 
koliko manj bomo reševali, temveč koliko bolj bomo reševalci 
ogroženi in izpostavljeni.

dr. Mitja Slavinec
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T E H N I K A  -  S U H E  P O T A P L J A Š K E  O B L E K E 

Tako boste celo na toplem 
Rdečem morju videli potapljače 
v suhih oblekah. Ne, ne, nimajo 

skisanih možganov, le primerno malo 
so se pod suho obleko oblekli. V 
hladnejši vodi pa se oblečejo bolj.
Skupni slabosti suhih oblek sta delna 
neokretnost uporabnika (ali pa mo-
ramo, da nas obleka v kombinaciji s 
podobleko ne veže,  kupiti preveliko 
obleko) ter dejstvo, da ves znoj ostaja 
v obleki.  Zaradi tega uporabnik po-
top že prične vlažen in ta vlaga tekom 
potopa lahko daje občutek mraza in 
mokrote. S podobnim problemom 
so se pred časom srečevali gorniki 
oziroma alpinisti. Ko so se oblekli 
tako, da so se zaščitili pred vremen-
skimi nevšečnostmi, se je pojavil nov 
problem: zadrževanje vlage znotraj 
zaščitnih oblačil. V odgovor na ta 
problem je industrija razvila paropro-
pustne materiale.

SISTEM SB
Podobna situacija se sedaj pojavlja 
v potapljaštvu in kanadski proizvaja-
lec kakovostnih tr i laminatnih in 
neoprenskih suhih oblek Bare je 
na tržišče lansiral prvo suho trilami-
natno obleko z oznako SB (Stretch, 
Breathable), katere material je razte-
gljiv in paropropusten. Istočasno 
s suho obleko so predstavili tudi 

Igor Vrhovec     Foto: Bare

U d o b n o  z i m s ko  p o t a p l j a n j e 
potapl jačem omogočajo suhe 
potapljaške obleke. Največ se 
uporabljajo takšne izdelane iz neo-
prena ali trilaminata. Medtem ko 
neoprenske suhe obleke same po 
sebi dajejo več toplotne zaščite, pa 
so trilaminatne med potapljači celo 
popularnejše, saj so lažje in za upo-
rabnika nekoliko udobnejše ter do 
neke mere primerne za celoletno 
uporabo. 

RAZTEGLJIVE PAROPRE-
PUSTNE SUHE OBLEKE

novo serijo SB podoblek, ki v kombinaciji s SB 
suho obleko uporabniku omogoča optimalno 
izkoriščanje lastnosti novega trilaminatnega ma-
teriala. Celoten sistem tako sestavljajo osnovni, 
srednji in zunanji sloj. Material suhe obleke svojo 
funkcijo paropropustnosti seveda opravlja pred 
potopom in po njem, ko se na potop pripravljen 
potapljač med čakanjem pogosto znoji ali pa ko 
se potapljač po potopu zaradi npr. vožnje z barko 
takoj iz suhe obleke ne sleče. Paropropustnost 
omogoča tudi potapljaču ugodnejšo temperaturo 
znotraj suhe obleke.

OSNOVNI SLOJ
Predstavlja ga dvodelno raztegljivo termo športno 
perilo z zelo dobrimi lastnostmi odvajanja vlage 
od telesa. Za potrebe uporabe v suhi obleki 
imata tako zgornji kot spodnji del žep za ključe. 
Rokavi in ovratnik zgornjega dela so oblikovani 
tako, da ne ovirajo funkcije vratne in zapestnih 
manšet suhe obleke, hlačnici spodnjega dela pa 
imata zanki za stopala, da perilo ne more zdrsniti 
po nogi navzgor.

SREDNJI SLOJ
Ta sloj nudi največ izolacije in je izdelan iz nesti-
sljivega, a raztegljivega antimikrobnega flisa. Na 
voljo je v obliki kombinezona (kot klasične po-
dobleke) ali pa si uporabnik lahko omisli ločena 
zgornji in spodnji del. Za potope v zelo hladni 
vodi vse skupaj dopolnjuje še brezrokavnik iz 
istega materiala. Srednji sloj je uporabniku ob 
nošenju oprijet, saj tako najučinkoviteje prevaja 
znoj iz osnovnega proti zunanjemu sloju (suhi 
obleki). Vse opcije srednjega sloja imajo žep za 
ključe, rokavi in hlačnice pa tudi zanke. Zadrgi 
kombinezona ali zgornjega dela ter brezrokav-
nika sta všiti tako, da se direktno ne pokrivata 
ter tako preprečujeta enostaven prehod zraka 
ali drugega izolativnega plina od telesa do suhe 
obleke.

ZUNANJI SLOJ
Potapljača od vode loči suha obleka iz že prej 
omenjenega raztegljivega in paropropustnega 
trilaminatnega materiala. Raztegljivost vseh 
treh slojev kljub njihovi oprijetosti uporabniku 
omogoča največjo možno gibljivost. Paropro-
pustnost zagotavlja, da se uporabnik lahko brez 
bojazni, da se bo na soncu znojil in potem med 
potopom čutil to vlago, v celoti obleče kar nekaj 
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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. 

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

 .

• Pokrov 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

S U H E  P O T A P L J A Š K E  O B L E K E  -  S C U B A P R O  -  T E H N I K A
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Promocijska cena v SCUBACENTRU:
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časa pred pričetkom potopa. Obleka 
ima že serijsko vgrajen žep in je na 
voljo z neoprensko ali pa gumijasto 
vratno manšeto, gumijastima za-
pestnima manšetama ter mehkimi 
nogavicami ali pa trdimi škornji. Ima 
sprednjo diagonalno zadrgo TIZIP 
Masterseal, ki je veliko odpornejša 
na obrabo in mehanske poškodbe 
od klasičnih kovinskih zadrg. Pol-
nilni ventil je na prsih, izpustni pa 
na levi nadlahti obleke in za čim 

enostavnejše avtomatsko praznjenje 
obleke pomaknjen navzven. Za-
pestni manšeti sta dovolj veliki, 
da omogočata tudi montažo suhih 
rokavic. Ker je material obleke razte-
gljiv, obleka kljub sprednji zadrgi ne 
potrebuje presežka materiala (gubo) 
v predelu pasu ter traku med nogami. 
Zato je kroj obleke lahko zelo ozek. 
Za shranjevanje podobleke in obleke 
uporabnik prejme še robustno Bare-
ovo torbo volumna 90 litrov.

Kot  za vse svoje suhe obleke 
Bare tudi za SB suho obleko nudi 
doživljenjsko garancijo na spoje 
in izdelavo obleke. Celotno inova-
tivnost sistema SB zaokrožujeta 
prefinjena oblika in izgled, ki sta 
delo oblikovalskega podjetja BMW 
Designworks. Plod njihovih idej 
je prepoznaven dizajn obleke, ki 
uporabniku kot piko na i nudi tudi 
kanček ekskluzivnosti.
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R E P O R T A Ž A - T O M O V A  P U Š K A 

Na trgu je kar nekaj odličnih »gumaric«. Skoraj 
vsako podjetje ima svoj top model: Als, C4 Mo-
noscocca90, Seatec, Omer Cayman HE, Granda 
hrvaškega proizvajalca in mnoge druge. Upora-
bljeni so razni visokokakovostni materiali, ampak 
najboljše »gumarice« so še vedno naravne, torej 
iz lesa. Tudi Tomo uporablja več vrst plemenitega 
lesa iz Azije in Afrike. Les je izbran zelo premišljeno, 
tako da ima puška na vsaki globini nevtralno plo-
vnost, kar je izredno pomembno. Pri tovrstnih 
puškah je zaželjeno, da zadevajo čim dlje. Za to 
je potrebno dvoje, in sicer dovolj dolge elastike in 

daljše telo, ki pa mora biti pravilno uravnoteženo. 
Pri karbonu in kovini, torej cenejših puškah, se tu 
pojavi problem. Puška zaradi neuravnoteženega 
sunka postane nenatančna, tako da ribica nemo-
teno odplava. Les v kombinaciji epoksi-karbon 
je tu nenadomestljiv. Seveda sunka puške ni 
mogoče popolnoma odpraviti, a Tomov koncept 
ga zmanjša na najmanjšo možno stopnjo. Tudi 

Tomova puška ravno prava masa puške je pomembna za natančen strel 
in minimalen stres. Teža puške na kopnem tako ni mero-
dajna. Pomembna je tudi hidrodinamična oblika puške, ki 
jo je Tomo zelo dobro upošteval. Sipina kost mu je služila 
kot naravni model. Puška je pod vodo izredno vodljiva v 
vseh smereh in maksimalno stabilna pri strelu. Proženje 
puške je njena glavna prednost. Posebno vpetje gumic, 
ki poteka skozi telo same puške (torej v osi puščice), eli-
minira sunek puške navzgor, kar je izrednega pomena pri 
natančnosti puške. Sunek se prenese v obratni smeri poti 
puščice, torej proporcionalno nazaj in ne navzgor, kot je to 
praksa pri mnogih drugih modelih. Takšen sunek ne moti 
začetne smeri puščice, ki potuje po karbonskih vodilih, 
tako da je stik med puščico in telesom puške čim manjši. 
Tudi prožilni mehanizem je izdelan izredno natančno in 
kvalitetno, tako da je samo proženje lahkotno in brez ne-
potrebnega tresenja. Za lažjo namestitev puščice na telo 
puške je spredaj nameščen magnet. Ročaj puške Tomo 
izdela za vsakega uporabnika posebej. Je izredno ergo-
nomsko oblikovan in prilagojen prstom in dlani lastnika. 
Ročaj je hrapav, tako da je vsako drsenje v dlani skoraj 
onemogočeno. Les je zaščiten s tremi premazi epoksi 
mase in petimi premazi posebnega vodoodpornega laka. 
Vsako puško Tomo tudi uravnoteži v morski vodi. Najraje 

Pred dnevi sem na državnem prvenstvu v odmoru 
malce klepetal s kolegom. Prav presenetil me 
je, ko je povedal, da v prostem času izdeluje 
podvodne puške »gumarice«. Vsak, ki se je kdaj 
poizkusil v podvodnem lovu, ve, da je prav puška 
tista, ki odloči, ali bomo domov prišli kot junak ali 
kot tarča posmeha.

seveda z novim lastnikom, tako da jo maksimalno prilago-
dita njegovim željam in potrebam.
S puško bodo ob normalni uporabi streljali tudi vaši vnuki. 
In če bo to res, potem vam bo Tomo zagotovo priredil ročaj, 
da bo tudi vnuk zadovoljen. Če so vas zasrbele dlani in 
prsti, potem pokličite Toma Černeta (041 780 717), ki 
vam bo z veseljem zaupal še kakšen podatek več. Dober 
in natančen strel ter lep ulov!!!

Aleš Špes     Foto: Aleš Špes
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Zato je toliko bolj navdušujoče dej-
stvo, da lahko v majhni luži Jadran-
skega morja, ki pripada Sloveniji, še 
vedno naletimo nanje. V Jadranskem 
morju živi 28 vrst morskih psov, 
vendar se v zadnjih desetletjih v 
slovenskem morju redno pojavljajo 
le nekatere od teh vrst. Poleg dveh 
vrst mačk, ki sta še posebej v za-
dnjih letih zelo redki, in morskega 
psa trneža (squalus acanthias), ki 
je selivka med morskimi psi, sta 
redni vrsti le črnopikasti (mustelus 
punctulatus) in navadni morski pes 
(mustelus mustelus). Pravzaprav so 
še nedavno poznali le navadnega 
morskega psa. Črnopikasti moski 
pes je bil prvič opisan šele leta 1972, 
ko sta ga dva francoska strokovnjaka 
ločila od matične vrste – navadnega 
morskega psa. Tako se zdi nenava-
dno, da o morda najbolj pogosti vrsti 

morskih psov v slovenskem morju 
in severnem Jadranu komajda kaj 
vemo. Seveda velja podobno tudi 
za druge predele Sredozemskega 
morja. Danes vemo, da sta obe vrsti 
že od nekdaj ena najpomembnejših 
lovnih vrst morskih psov v Jadranu. 
Obe vrsti lahko v dolžino zrasteta do 
več kot meter in pol. Med seboj se 
ločita po raznih značilnostih, ki pa 
marsikdaj, še posebej pri mladostnih 
primerkih, niso dobro razvidne. V 
splošnem je za črnopikastega mor-
skega psa značilno, da ima črne 
pike po bokih, svetlejšo barvo in 
nacefrane črne robove obeh hrbtnih 
in repne plavuti. Najboljši znak za 
razlikovanje je oblika lusk, ki lahko 
imajo greben v celi dolžini ali pa ta 
pokriva le tretjino luske.
Za obe vrsti je znano, da kotita mladiče 
v našem morju. Živita na muljastem in 
peščenem dnu, pogosto v plitvinah. 
Pojavljata se v manjših skupinah, kjer 
so običajno osebki primerljivih ve-
likosti. Tudi sicer sta si vrsti zelo po-
dobni po prehranjevalnih navadah. S 

dr. Lovrenc Lipej     Foto: Borut Mavrič

P i s a t i  o 
morskih psih 
je  danes prej 
slučaj kot pravilo. 
Povsod po svetu ta sku-
pina morskih plenilcev zelo hitro 
izginja in določeni predeli, tudi v 
Sredozemskem morju, so povsem 
opustošeni. 

svojimi 
s k o r a j 

ploščatimi 
z o b m i  t r e t a 

predvsem školjke, 
v manjši meri pa tudi 

oklep različnih rakovic in dru-
gih rakov. Na podlagi raziskave o 
prehrani obeh vrst v slovenskem 
morju in širšem Tržaškem zalivu ima 
velik delež v prehrani tudi morska 
bogomolka (squilla mantis). Za obe 
vrsti morskih psov je tudi značilno, 
da pride do prehranskega preskoka v 
razvoju. Tako se prehrana mladostnih 
primerkov obeh vrst povsem loči od 
prehrane odraslih primerkov. 
Na žalost mnogi še vedno, ko go-
vorimo o morskih psih, pomislijo le 
na zloglasno trojico (ali četverico) 
morskih psov, ki je bila udeležena 
pri napadih na ljudi. Mnogokrat po-
zabljamo, da je drugih morskih psov 
skorajda 350 vrst in prav vsi imajo 
svojo vlogo v prehranjevalnem spletu 
okolij, v katerih živijo. Poznavanje 
osnovnih podatkov o bioloških in 
ekoloških značilnostih obeh zgoraj 
opisanih vrst je nujno za razumevanje 
dejavnikov, ki vrstama omogočajo 
preživetje v danem okolju. Danes 
obe vrsti še živita in se razmnožujeta 
v slovenskem morju, kar daje majhni 
kapljici slovenskega morja dodano 
vrednost.

MORSKI PSI V NAŠEM MORJU

Črnopikasti in navadni
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K oralni grebeni se pojavljajo 
samo do globine približno 60m, 
saj vsebujejo simbiontske 

enocelične alge zooksantele, ki za 
fotosintezo potrebujejo svetlobo, ta pa 
dlje od 60 m le redkokdaj seže. Koralne 
grebene najdemo predvsem v tropskih 
okoljih, manj znano pa je dejstvo, da 
obstajajo koralni grebeni tudi v zmer-
nem pasu. 
Nekatere vrste koral imamo tudi v slo-
venskem morju. Med njimi je gotovo 
najbolj znana sredozemska kamena 
korala (cladocora caespitosa), ki tvori 

Bledenje koral 
TUDI V SLOVENIJI

Koralni grebeni so tropski plitkovo-
dni ekosistemi (in največje biogene 
formacije na svetu!), omejeni na 
geografskih zemljepisnih širinah 
med 30oN in 30oS. Danes so trop-
ski koralni grebeni eden izmed 
najpomembnejših življenjskih okolij 
na svetu. Čeprav pokrivajo komajda 
0,2% oceanske površine, v takem 
okolju prebiva kar dobra tretjina vseh 
oceanskih rib! 

dr. Lovrenc Lipej     Foto: Borut Mavrič
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kolonije. Še posebej lepe kolonije 
najdemo v naravnem rezervatu Strunjan 
in na piranski punti. V nekaterih predelih 
Jadranskega morja ustvarja sredo-
zemska kamena korala prave velike 
formacije, ki dajejo značilno podobo 
celotnemu okolju, kot npr. na otoku 
Mljet.
Ena najhujših in tudi najbolj neposrednih 
posledic vplivov klimatskih sprememb 
na morsko biološko raznovrstnost je 
bledenje (lahko tudi beljenje) koral. 
Strokovnjaki so dokazali, da ob višjih 
temperaturah morja korale zaradi stresa 
izločijo simbiontske alge zooksantele, 
kot npr. kolonijski ožigalkarji. Brez teh 
simbiontov postanejo korale blede 
oziroma bele. Poleg temperature so 
znani še drugi primeri, ko simbiontske 
alge zapustijo koralo. Lahko gre za 
povečano sedimentacijo, zakisanje, 
bakterijske okužbe, razne bolezni, po-
sledico strupenih snovi v okolju ali česa 

drugega. Zaradi bledenja koral lahko 
pride do masovnega pogina kolonij. 
Prvi masovni pogini koral so znani že 
od leta 1870. Posledice masovnega 
pogina koral se seveda kažejo tudi v 
izgubi velikega števila vrst živali, ki so s 
koralnimi grebeni tesno povezane. 
Nekaj takega smo imeli priložnost 
letos videti tudi v slovenskem morju. 
Do septembra smo lahko še opazovali 
kolonije kamene korale, ki so bile v 
značilnih rumenih barvnih odtenkih, 

po 10. septembru pa so se na kolo-
nijah pojavile značilne bele lise. Zaradi 
izjemnih temperatur v septembru je 
očitno prišlo do bledenja koral. Opa-
zili smo predvsem parcialne oblike 
bledenja, kar pomeni, da je bilo 
na kolonijah možno videti belkaste 
polipe brez simbiontskih alg, poleg 
njih pa tudi žive polipe. Ta pojav smo 
opazili tako v Naravnem rezervatu 
Strunjan kot tudi v Naravnem spome-
niku Rt Madona. Korale si lahko, če 
poškodbe niso prehude, od bledenja 
opomorejo, vendar za to potrebujejo 
veliko časa. 
Bledenje koral v slovenskem morju je 
še eden izmed dokazov, da se učinki 
podnebnih sprememb lahko pokažejo 
tudi v našem delu Jadrana. Ali je ta 
posledica izjemno visokih temperatur 
morja v septembru muha enodnevnica 
ali pa nas v prihodnje čaka še več 
takšnih dogodkov, bo pokazal čas.

1) Ne vstopaj v vodo tam in tako, da bi poškodoval vodne rastline ali korale.

2) Skrbi za svojo plovnost, tako da se ne boš dotikal in poškodoval dna ali sten.

3) Ne približuj se preveč koralam in drugim živalim ter ne plavaj tako, da bi dvigoval pesek.

4) Pazi, da s sidrom ne poškoduješ morskega dna.

5) Ne preganjaj, se dotikaj ali hrani podvodnih živali.

6) Ne kupuj ali iz morja pobiraj spominkov, narejenih iz školjk ali koral.

7) Bodi zelo pazljiv pri potapljanju v votlinah. Mehurčki ali dotik stene lahko poškodujejo življenje v njih.

8) Ohrani podvodni svet čist.

9) Izobražuj se o podvodnem življenju in se izogibaj kakršnemukoli uničenju le-tega.

10) Spodbujaj druge potapljače, da upoštevajo ta pravila.

Potapljaj se kot senca
Potapljači z mnogimi ekološkimi akcijami in drugimi tovrstnimi 
aktivnostmi dejavno sodelujemo pri varovanju okolja. Po-
membno k temu lahko pripomoremo tudi s samim načinom 
potapljanja in z našim odnosom do narave. Upoštevaje spo-
dnja priporočila, se bomo lažje potapljali tako, da bomo del 
podvodnega sveta in ne bomo puščali nobenih sledi.
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P ot do inštruktorske zvezdice 
je bila dolga skoraj deset let 
in ni bila podarjena »na lepe 

oči«, temveč prigarana z mnogimi 
dokazovanji, ki so ljudem, ki niso 
gibalno ovirani, prihranjena. Damjan 
se je s potapljanjem prvič srečal že 
leta 1999 na Rehi v Düsseldorfu, kjer 
je videl demonstracijo potapljanja za 
ljudi s poškodbo hrbtenjače (SCI 
= Spinal Cord Injury). Leta 2000 
je neuspešno začel s tečajem v 
Mariboru, poskusil je na Ptuju, 
vendar ni nikjer prišel dlje kot do 

uvodnega razgovora. Prvi potop je 
zato opravil »ilegalno« v majhnem 
bazenu na vrtu pri prijateljih, kar ga 
je še bolj utrdilo v prepričanju, da 
postane »pravi« potapljač.
Konec leta 2002 se je priključil 
eksperimentalni skupini tečajnikov s 
SCI in ostal v spominu po tem, da je 
na uvodni del tečaja prinesel s seboj 
kompletno potapljaško opremo. 
Njegov predstavitveni govor je bil 
zelo kratek, saj je dejal: »Al’ me vi 
naučite tauhati, al pa gren nekam 
v tujino. Ni vrag, da me neše neu 
naučil.«
V Plavalnem klubu Slovenske Konjice 
je ostal vse do današnjih dni in se 
skupaj z njimi učil potapljanja za ljudi 
s SCI. Kilometre so nabirali počasi 
in bili ves čas v strahu, da se ne bi 
zgodilo karkoli, kar bi lahko ustavilo 
njihovo dejavnost. Ob strani so jim 
vsa leta stali prof. Gošović, prof. 
Dujić, dr. Denoble in še kdo bi se 
našel. Vse to pa ni bila garancija 
za uspeh, saj so pod vodo bili sami 
in to v situacijah, kjer pred njimi 

 Branko Ravnak     Foto: IAHD Adriatic

Damjanu Peklarju se je življenje čez 
noč obrnilo na glavo. V prometni 
nesreči je postal paraplegik in nje-
gove noge je zamenjal invalidski 
voziček. Danes, dve desetletji po 
prometni nesreči, je postal prvi 
inštruktor potapljanja na invalidskem 
vozičku v zgodovini najstarejše sveto-
vne potapljaške zveze CMAS. 

ni bil še nihče od potapljačev s 
SCI. Leta so tekla in kilometri tudi. 
Damjan je postal oče majhne Eve 
in njegovo potapljanje je postalo 
bolj odgovorno. Počasi, a vztrajno 
je napredoval po CMAS lestvici in 
osvajal zvezdico za zvezdico. Potopi 
so bili vse bolj zahtevni in veliko 
časa je posvečal svojim kolegom 
tečajnikom s SCI, ki jim je s pridom 
posredoval izkušnje, nabrane v vseh 
letih. Med »trofejami«, ki jih je osvojil 
kot prvi potapljač s SCI, so razbitine 
Elhawi star, Taranto, Lina, Sigrid, 
Peltastis - Grk in mnoge druge 
atraktivne lokacije na Jadranu in 
drugje po svetu, ki so bile za invalide 
pred desetimi leti le sanje.
Poleg potapljanja aktivno sodeluje 
pri organizaciji prireditve Dan brez 
vozička, k i  je pred osmimi let i 
nastala v veliki meri prav z njegovo 
pomočjo. Enkrat letno tako lahko 
vsi, ki so priklenjeni na invalidski 
voziček, le-tega zamenjajo za druge 
načine premikanja in med temi je tudi 
potapljanje. Damjan je tudi pobudnik 

Paraplegik, ki je postal 
CMAS inštruktor potapljanja
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Naročite revijo Potapljač

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Letno naročnino v višini 19,00 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 me seca na 
e-naslov: potapljac@spz.si

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j

OGLAŠEVANJA REVIJE 
POTAPLJAČ

e-mail: oglasevanje@spz.si

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 decembra:
Ali pri potapljanju izvajate globoke 
postanke? 
1. Da, globoke postanke redno izvajam.
2. Globok postanek, naredim, ko se mi to 

zdi potrebno.
3. Globokih postankov ne opravljam, saj se 

potapljam znotraj varnostne krivulije.
4. Globokih postankov ne izvajam.
5. Kaj je to globoki postanek?

Anketa meseca novembra:
Ali ste pri potapljanju nale-
teli na glavobol?
1. Ne nikoli.
2. Da, včasih me po potopu 

boli glava.
3. Da, velikokrat me po potopu 

boli glava.

akcije Če lahko vozim, se lahko tudi 
potapljam, ki je presegla okvire Slovenije 
in enkrat letno v mariborskem Pristanu zbere 
potapljače s SCI iz jadranske regije in širše. 
Krona njegovega dela in dela njegovih kolegov 
pa je vsekakor podelitev inštruktorske kategorije 
M1 letos v Rimu v času generalne skupščine CMAS. 
Pred zbranimi delegati iz 132 potapljaških zvez 
iz celega sveta je iz rok predsednika tehničnega 
komiteja Kevina O’Shaughnessyja prejel »brevet« in 
diplomo, ki sta enaka ostalim po vsem svetu. Razlika 
je le v tem, da je on prvi in edini na svetu, ki je na 

invalidskem vozičku in je imetnik te CMAS kategorije.
Slovenci smo tako še enkrat dokazali, da ni vse v velikosti, 

temveč v srčnosti. Prehiteli smo večje od nas in prevzeli 
primat potapljanja za ljudi s SCI kot ene najzahtevnejših 

kategorij potapljaške populacije. Kako bomo ravnali 
z znanjem in izkušnjami, ki smo jih zbirali skoraj 
desetletje, pa je bolj ali manj jasno in je podobno 
k o t z vsem, kar zraste na 

d o m a č e m 
z e l n i k u . 

D o k a z 
za to 

j e 

p r v i 
u s p e š n o 

izvedeni  tečaj  za 
inštruktorje in asistente potapljanja v Rusiji, ki sta ga 
pripravila in vodila Damjan Peklar in Branko Ravnak.



12   •                        • OKTOBER 2011

F O T O  - D R M  O P E N

N ajvečji faktor pri vsej 
zadevi je gotovo ne-
verjeten uspeh slo-

venske reprezentance na 
letošnjem svetovnem prven-
stvu v Turčiji, ki se je v domo-
vino vrnila s prvim mestom v 
kategoriji Makro, tretjim mestom 
v skupnem seštevku in še z mno-
gimi uvrstitvami med najboljših 
deset v posameznih kategorijah.
Tudi pri nas organiziramo podobna 
tekmovanja, ki postajajo mednaro-
dno vse bolj priljubljena, posebej 
zaradi dobre organizacije, kvalitetnih 
nagrad in vrhunske žirije. Največje in 
najbolj obiskano tekmovanje pri nas je 
državno in odprto prvenstvo v podvodni 
fotografiji DRM Open, ki se tradicional-
no odvija v Piranu.
Prekrasen sončen dan in uvrstitev tek-
movanja v mednarodni pokal sta dodatno 
poskrbela, da se je tudi letos piranska 
Punta napolnila s podvodnimi fotografi. 
Tekmovalo je 28 fotografov iz štirih držav 
– Slovenije, Hrvaške, Italije in Srbije. 
Društvo DRM Ljubljana je zastopalo 7 
fotografov – Rok Kovačič, Oskar Marko 
Musić in Hinko Šolinc z DSLR aparati, 

Jure Gasparič     Foto: DRM

O podvodn ih  fo togra f i j ah  in 
tekmovanjih, kjer le-te nastajajo, je 
bilo napisanih že nekaj člankov in, 
podvodna fotografija tudi pri nas 
pridobiva na razpoznavnosti. 

DRŽAVNO PRVENSTVO V PODVODNI FOTOGRAFIJI
in DRM Open 2011
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N e k a t e -
ri tekmovalci so 

se odločili izbirati fotografije 
drugje, tako da so seznam fotogra-
fij posredovali kar preko kratkega 
sporočila na organizatorjev telefon. 
Tovrsten način posredovanja sez-
nama se dovoljuje le v izjemnih pri-
merih, ko tekmovalec iz upravičenih 
razlogov ne more biti prisoten. Tako 
tekmovalec tudi ne more preveriti 
pravilnih rotacij ali preslikav v primeru 
nejasnosti.
V nedeljo zjutraj se je ob 8.00 uri 
zbrala žirija na Morski biološki postaji 
in žiriranje se je začelo. Za svoje delo 
so člani žirije uporabili profesionalni 
kalibriran HD DLA projektor JVC DLA-
HD1. Žirijo so sestavljali Borut Fur-
lan, Gianni Pecchiar in Irena Čok.

Jaka Fe-
rjan, Marko Gasparič, 
Janja Obal in Žiga Zdešar s kompakti 
ter Matej Kermavner in Mojca Šolinc 
kot asistenta.
Tekmovalci so se zjutraj prijavili 
pri organizatorju in predložili vse 
ustrezne dokumente. Po prijavah 
in verifikaciji tekmovalcev je sledila 
uradna otvoritev z delegatom Sloven-
ske potapljaške zveze in s slovensko 
himno. V samem tekmovalnem delu 
ni bilo drastičnih novosti. Tudi tokrat 
so fotografi imeli pet ur časa, da so 
posneli fotografijo v skladu s tremi 
razpisanimi kategorijami – Riba, 
Makro in Wide (širokokotna fotogra-
fija). V tem času so lahko poljubno 
polnili jeklenke, menjavali objektive 
ali celo jedli malico. Morje je bilo mir-

no, voda topla, močno sonce pa je 
nudilo krasne pogoje za širokokotno 
fotografijo, kjer je ključnega pomena 
kombiniranje naravne in umetne 
svetlobe.
Po končanem tekmovalnem delu so 
tekmovalci morali oddati spominske 
kartice s sto fotografijami. Organi-
zator je fotografije prenesel na svoj 
računalnik, tekmovalci pa so kartice 
prejeli ob 17.30 uri na Morski biološki 
postaji. Tudi letos so fotografi imeli 
dve uri časa, da so na prenosnih 
računalnikih izbrali ustrezne fotogra-
fije. Ob predaji izbranih fotografij jih 
je organizator presnel, vsak tekmo-
valec pa je še enkrat preveril sliko 
ter morebitne rotacije in preslikave. 
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R E P O R T A Ž A  -  D R M  O P E N

Številčna mednarodna udeležba z neka-
terimi že uveljavljenimi imeni v podvodni 
fotografiji je poskrbela za napeto tekmo-
vanje. Mednarodnega dela tekmovanja 
so se poleg 18 domačih tekmovalcev 
udeležili še 4 hrvaški in 4 italijanski fo-
tografi ter 2 srbska fotografa. Fotografije 
pri vrhu so bile precej enakovredne, na 
kar kažejo tudi dodeljene točke. Kljub 
močni konkurenci so se predstavniki 
društva DRM Ljubjana na tokratnem 
tekmovanju odrezali odlično in zasedli 
prvo mesto v različnih kategorijah.
Med kompakti je prvo mesto v kategoriji 
Wide zasedel hrvaški fotograf Damir 
Zurub (PK Roniti se mora), ki je s svojo 
fotografijo prehitel tudi večino tekmo-
valcev z DSLR aparati. Zmagovalec 
v kategoriji Makro je bil Žiga Zdešar 
(DRM Ljubljana) s prekrasnim portretom 
oranžnega obročkarja. V kategoriji Riba 
je žirijo uspel prepričati Dejan Mavrič 
(DPD Soča) s fotografijo dveh fratrov. 
V skupnem seštevku je prvo mesto 
zasedel hrvaški fotograf Damir Zurub 
(PK Roniti se mora). Sledil mu je Dejan 
Mavrič (DPD Soča), tretje mesto pa je 
osvojil Žiga Zdešar (DRM Ljubljana).
Med DSLR aparati je v kategoriji Wide 
najlepši posnetek naredil Grega Verč 
(DPD Tuna) s fotografijo klobučnjaka in 
sonca. Najboljšo fotografijo v kategoriji 
Makro je tokrat naredil Rok Kovačič, 
ki je s točkovnim osvetljevanjem ujel 
prekrasen moment kozice. Ta fotografija 
je bila izbrana tudi za najlepši posnetek 
tekmovanja. Rok Kovačič se je najbolje 

odrezal tudi v kategoriji Riba, 
kjer je naredil tehnično in kom-
pozicijsko izjemno zahtevno 
fotografijo babice. V skupnem 
seštevku je tako tretje leto za-
pored slavil Rok Kovačič (DRM 
Ljubljana), ki je za pol točke 
prehitel kolega Grego Verča iz 
društva DPD Tuna. Tretje mesto 
v skupnem seštevku je osvojil 
nekdanji državni prvak Oskar 
Marko Musić (DRM Ljubljana).
Po končani podelitvi bogatih 
nagrad in razglasitvi zmago-
valcev je sledila zakuska, ki je 
potekala v prijetnem vzdušju in 
vzpodbudila prijateljski pogovor 
med tekmovalci in žirijo.
Za izpeljavo tekmovanja bi se 
želel zahvaliti celotni organizaciji 
DRM Ljubljana in seveda spon-

zorjem, ki so nam podarili lepe nagrade in poskrbeli za visok nivo 
tekmovanja. Glavni sponzor je bilo podjetje Nikon Slovenije, ki je 
poklonilo darilne bone v skupni vrednosti 600 EUR in kape Nikon. 
Podjetje CPA je podarilo neprepustne kovčke, Skupina noriksub 
nam je nudila logistično podporo in štabni prostor za organizatorje, 
hkrati pa so poklonili darilne bone. Potapljaški center Subaquatiq 
je podaril dva potapljaška dneva in dva potapljaška vikenda. Servis 
MM Sub iz Ljubljane je poklonil bone za servis regulatorjev. Po-
djetje DiGold je podarilo servis oblek. Pokale, medalje in priznanja 
nam je letos ponovno poklonilo podjetje DVZ Ponikve, ki je za naša 
tekmovanja izdelalo visokokakovostne unikatne kovinske izdelke 
in papirna priznanja. 
Pod je t je  F i j i . s i  je 
podar i lo knj igo za 
na j lepš i  posnetek 
tekmovanja. Posebej 
se moram zahvaliti še 
podjetju Okolje Piran, 
ki je za udeležence 
tekmovanja odobrilo 
brezplačno parkiranje 
na parkirišču Fornače 
v soboto in nedeljo v 
času tekmovanja. V 
Morski biološki po-
staji so nam omogočili 
uporabo njihovih pro-
storov in organizirali 
nočitev za tekmoval-
ce. Nenazadnje se 
moram zahvalit i  še 
Vinogradništvu in kle-
tarstvu Danimir Čok 
za steklenice prvo-
vrstnega refoška in 
Slovenski potapljaški 
zvezi.

Rezultati:

Državno prvenstvo
1. Rok Kovačič
2. Grega Verč
3. Oskar Marko Musić
4. Hinko Šolinc
5. Melita Bubek

DRM Open - (DSLR)
1. Rok Kovačič
2. Grega Verč
3. Oskar Marko Musić
4. Hinko Šolinc
5. Fabio Iardino

DRM Open - (komplet)
1. Damir Zurub
2. Dejan Mavrič
3. Žiga Zdešar
4. Barbara Camassa
5. Sebastijan Dolenc

Najlepši posnetek tekmovanja: 
Rok Kovačič – Makro
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Tako iz morja očistijo del nesnage, ki se je zaradi objestno-
sti, lenobe ali preprosto neinteresa skozi leto nabrala v njem. 
Plaže okoli Bernardina so potapljači v predhodnih akcijah 
že dodobra očistili, najbolj turističnemu delu Slovenske 
obale pa se do letos ni namenjalo večje pozornosti. K or-
ganizaciji in izvedbi letošnje akcije sta na pomoč priskočila 
tudi Občina Piran in Okolje Piran in tako se je dogajanje 
premaknilo v center turističnega dogajanja na Slovenski 
obali, na Portoroško plažo. 

68 potapljačev, ki so s seboj pripeljali številne prijatelje, se je 
na omenjeni dan zbralo na ploščadi na plaži in se po zajtrku, 
ki ga je priskrbel potapljaški center Gran Canaria divers iz 
Mogana na Kanarskih otokih, odpravilo čistit morsko dno. 
Po prijavi in razdelitvi v skupine so se okoli poldneva potapljači 
podali v vodo. Delo je potekalo v treh skupinah. Prva sku-
pina je čistila obalo okoli glavnega pomola, druga skupina 
se je potopila na območju mandrača, kjer se sidrajo barke, 
tretja skupina pa na območju okoli pomolov ob sami plaži. 
V dobri uri in pol so iz morskega dna potegnili kar 1,5 tone 
najrazličnejših odpadkov. Na plaži in v mandraču so odpadke 
v največji meri sestavljale pločevinke, steklenice, kar nekaj 
parov očal in med drugim tudi dežnik. Potapljači pri glavnem 
pomolu so naleteli na veliko zanimivejše zaklade, ki so pravi 
dokaz človeške objestnosti, npr. polni koši za smeti, avtomobi-
lski akumulatorji, nakupovalni vozički in množica avtomobilskih 
pnevmatik, ki očitno po mnenju nekaterih sodijo na morsko 
dno. Na tem mestu velja poudariti, da so bili potapljači, ki so 
sodelovali v akciji, pred odhodom v vodo poučeni o tem, kaj 
so odpadki, ki jih je treba odstraniti, kose, na katere se je že 
naselil morski živelj, pa je treba pustiti na dnu. 
Po končanem čiščenju je vse zbrane čakal okusen golaž, ki 
so ga za udeležence akcije skuhali v restavraciji Stara oljka, 
za gašenje žeje pa je, kot že lani, poskrbel Srečko Dumanič 
z lastnim izdelkom znamke San Nicolo. Kosilu je sledil na-
stop skupine Balkan Boys, ki je, poleg sonca, še dodatno 
ogrela udeležence. Med premorom je sodelujoče nagovoril 
in se jim za pomoč pri ohranjanju čistega okolja zahvalil tudi 
župan občine Piran, Peter Bossman, ki se je čistilni akciji 
pridružil že lani. 
Število udeležencev letošnje akcije in prostovoljcev, ki so 
pomagali pri izvedbi le-te, je lep dokaz, da mnogim ni vseeno 
za okolje, žal pa količina odpadkov kaže, da je še vedno več 
takšnih, ki jim ni mar. Izkušnje iz Bernardina kažejo, da se z 
vztrajnim vsakoletnim čiščenjem in odmevnimi akcijami, ki 
osveščajo tudi nepotapljaške kroge, lahko doseže izboljšanje. 
Če bo vsak potapljač, ki jih je v Sloveniji 10 000, vsaj enkrat 
letno sodeloval pri vsaj enem takšnem projektu in se bo po-
leg obstoječih organizirala še kakšna podobna akcija, bomo 
vsi, ki uživamo v opazovanju podvodnega sveta, lahko še 
dolgo odkrivali njegove lepote, ne da bi nam pogled zakrivali 
odpadki.

Potapljaški 
klub Nemo 

divers iz Ber-
nardina je v sode-

lovanju s potapljaškim 
klubom Divestrong 24. septembra že šesto leto za-
pored organiziral čistilno akcijo. Le-ta poteka v sklopu 
PADI-jevega meseca čiščenja, imenovanega Debris 
month of action. Dive against debris, prej znana kot 
International cleanup day, je akcija organizacije Project 
Aware, pod okriljem katere se zberejo potapljači, ki jim 
ni vseeno, v kakšnem okolju se potapljajo. 

ČISTILNA AKCIJA 
BERNARDIN 

Kaja Mežnar     Foto: Matko Mioč
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Tridnevni tabor je bil namenjen vsem 
članom H2O teama, ki so želeli pod 
budnim očesom varnostnih potapljačev 
preizkusiti, kako globoko se lahko 
potopijo. Na taboru je potekalo tudi 
neuradno klubsko tekmovanje za naziv 
»najglobljega« člana H2O teama. Na-
men tabora ni bilo tekmovanje, temveč 
sproščeno potapljanje v morske globine 
in druženje s prijatelji v prijetni atmosfe-
ri. Tabor se je odvijal v avtokampu Sv. 
Marina pri Rabcu. Lokacija je primerna 
zaradi velikih globin, ki se nahajajo tik 
ob obali avtokampa. Na taboru se nas 
je zbralo 20 članov, med katerimi so 
bili štirje varnostni potapljači: Antonio 
Koderman, Jure Kompan, Andrej Ropret 
in jaz. V globine pa se je potapljalo 12 
članov in 3 članice.
V petek dopoldan smo se začeli zbirati 
v avtokampu. Uredili smo tabor, postavili 
šotore, prostor za kuhanje in počitek ter 
postavili velik senčnik, da smo se lahko 

H2O team 
TRAINING CAMP

Zgodaj spomladi se je na klubskem 
srečanju porodila dobra ideja. 
Odločili smo se, da bomo organizi-
rali prvi slovenski tabor globinskega 
prostega potapljanja imenovan H2O 
team training camp. Potekal je od 12. 
do 15. avgusta.

skrili pred poletno vročino. Za kosilo smo 
si spekli svežo palamido in šarga, ki sem 
ju ujel zgodaj zjutraj na poti do Sv. Ma-
rine. Zvečer je sledilo prijetno druženje 
in predavanje o varovanju, reševanju in 
reanimaciji ponesrečencev, ki sva ga 
pripravila z Juretom.
Ob sedmih zjutraj smo se prebudili v 
prelepem sončnem jutru. Po zajtrku 
smo se odpravili na prvo potapljanje, ki 
je trajalo skoraj 3 ure. Med povratkom iz 
vode proti taboru je bilo možno slišati ve-
liko zadovoljnih komentarjev glede novih 
osebnih rekordov in doseženih globin. 
Po kosilu je sledil daljši počitek in pri-
prave na popoldansko potapljanje. Prvi 
dan potapljanja se je za vse udeležence 
zaključil uspešno, saj so vsi izboljšali 
osebne rekorde. Zvečer je sledilo pre-
davanje o skrivnostih lova na zobatce in 
druženje do poznih večernih ur.
Nedeljsko jutro je bilo še lepše kot 
dan prej. Po že utečenem postopku 
smo se pripravili za potope v globoko 
modrino in nadaljevali z lovljenjem 
osebnih rekordov. Sproščeno vzdušje 
tekom celotnega tabora je vplivalo na 
sproščenost pri potapljačih, ki so nizali 
odlične potope. Osebni rekordi so padali 
eden za drugim. Najgloblji potop je bil 
celo preko 50 m, dva potapljača preko 
40 m, 6 potapljačev pa se je potopilo 
preko 30 m. Take globine so več kot 

odlične, saj ni šlo za tekmovalce v tem 
športu, ampak povsem rekreativne 
potapljače. Po zaključenem potapljanju 
je sledilo računanje raznoraznih statistik. 
Na taboru je bilo postavljenih 68 osebnih 
rekordov, ki so jih udeleženci izboljšali za 
skupaj 139 m ali v povprečju za 9,2 m 
na osebo. Povprečna dosežena globina 
pri moških je bila 34,6 m, pri ženskah pa 
18 m. Najboljši pri izboljšanju osebnega 
rekorda je bil Davorin Fink, ki je naredil 
skok z 18 na 36 m. Naziv »najglobljega« 
člana H2O teama je pripadel Mateju 
Bergoču s potopom na 51,3 m (tekmo-
valci H2O teama so bili izvzeti iz konku-
rence). Zvečer je sledila zabava, kjer 
smo nazdravili na uspešne potope. 
Ponedeljkovo jutro je bilo rezervirano za 
sproščeno potapljanje brez postavljenih 
poligonov, vrvi in lovljenja rekordov. V 
vodi smo izvajali raznorazne norčije, 
pozirali pred kamerami, tekmovali v 
podvodnih igricah in uživali v prelepem 
podvodnem okolju. Na žalost je še prehi-
tro napočil čas, ko je bilo treba pospraviti 
šotore in se odpraviti proti domu. Pred 
odhodom smo se odločili, da se vidimo 
prihodnje leto, ob enaki priložnosti na 
istem mestu.
Glede na pozit iven odziv vseh 
udeležencev sem prepričan, da letošnji 
H2O team training camp ni bil zadnji. Se 
vidimo v letu 2012!

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

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

499 EUR
CENA 

ZA ČLANE SPZ

650 EUR
CENA 

ZA ČLANE SPZ

Dosežena maksimalna globina na taboru:
Moški:
1. Matej Bergoč 51 m
2. Miran Krajnc 49 m
3. Timotej Akrapovič 40 m
4. Davorin Fink 36 m
5. Robert Tašič 36 m
6. Gašper Možina 36 m
7. Milan Marko 32 m
8. Jernej Kelbič 31 m
9. Miran Rojko 31 m
10. Rok 27 m
11. Nino 25 m
12. Miran Matis 22 m

Ženske: 
1. Nuša Žgajnar 21 m
2. Jana Semrajc 20 m
3. Petra Filipič 13 m
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Tanja Daić     Foto: Tanja Daić, 
in Jure Daić

Tempe-
rature zraka 

so se gibale med 28 in 33 
stopinj Celzija, voda pa je imela prijet-
nih 27 stopinj. Pogoji za tekmovanje so 
bili dobri, motil je le veter in valovi, ki 
so se dvignili vsak dan po 12 uri. Valovi 
so tako delali težave predvsem tekmo-
valcem z nižjimi najavami, ki so startali 
med zadnjimi. Tekmovalci so se pomerili 
v vseh treh tekmovalnih globinskih disci-
plinah: konstantna obtežitev s plavutmi 
(CWT), konstantna obtežitev brez plavuti 
(CNF) in prosti potop (FIM).
Med vso svetovno elito je nastopila 
tudi slovenska reprezentanca, ki je bila 
tokrat v zelo močni zasedbi. Iz društva 
H2O team so tekmovali Jure Daić, Anto-
nio Koderman in Andrej Ropret, iz DPR 
Tjulnji Samo Jeranko ter Luka Pengov 

iz DPD Bled. Predstavniki H2O teama 
in Luka z družino smo prispeli v Grčijo 
en teden pred začetkom tekmovanja, 
Samo pa že slab mesec prej. Fantje 
so začeli pridno trenirati, a kmalu je 
nekaterim ponagajalo zdravje. Najprej 
je moral s treningi prekiniti Samo, nato 
še Luka. Pri Juretu so se pojavile težave 

Tokratno globinsko svetovno prven-
stvo v prostem potapljanju je potekalo 
v Kalamati v Grčiji. Udeležilo se ga 
je 163 tekmovalcev iz 33 držav. 
Tekmovanje se je odvijalo med 19. 
in 25. septembrom, ko je v Grčiji še 
pravo poletje. 

z ušesi in tudi njemu ni uspelo opraviti 
treningov, kot je načrtoval. Andrej je na 
treningih postopno napredoval, Antoniu 
pa je šlo odlično in je presegel vsa 
pričakovanja.
Tekmovanje se je začelo z disciplino 
konstantna obtežitev brez plavuti 
(CNF), kjer se je najbolje odrezal član 
H2O teama Antonio Koderman. S 
potopom na globino 74 m je Antonio 
osvojil peto mesto in postavil nov 
državni rekord. Le-tega je najavil tudi 
Jure Daić, vendar je bil diskvalificiran 
zaradi potopitve ust po prihodu na 
površino. Svoj nastop je neuspešno 
zaključil tudi Andrej Ropret, preostala 
dva slovenska tekmovalca pa zaradi 

ANTONIO KODERMAN
Odlični 3. na SP v globinskem potapljanju

slabega počutja nista nastopila. Prvo 
mesto je pričakovano, s potopom na 
93 m, osvojil svetovni rekorder William 
Trubridge z Nove Zelandije, sledila sta 
mu Čeh Michal Rišian s potopom na 
84 m in Francoz Morgan Bourcis, ki 
se je potopil 80 m globoko. V ženski 
konkurenci je zmagala Čehinja Alena 
Zabloudilova z osvojenimi 56 m, sle-

dila ji je Nizozemka Wendy 
Timmermans z 52 

m, tretja pa 

j e  b i l a 
Rusinja Irina 

Karina s potopom 
na 48 m.

Drugi tekmovalni dan so se tekmo-
valci pomerili v konstantni obtežitvi s 
plavutmi (CWT). Z doseženimi 117 m 
globine je zmagal Francoz Guillaume 
Nery, drugo mesto je s 116 m zasedel 
Carlos Coste iz Venezuele, tretje me-
sto pa sta si delila Francoz Christian 
Maldame in Grk Giorgos Panagiotakis, 
ki sta se potopila na 101 m globine. 
Med slovenskimi potapljači je imel 
ponovno najglobljo najavo Antonio 
Koderman, ki je globino 104 m sicer 
dosegel, vendar je bil zaradi krajše iz-
gube zavesti na površini diskvalificiran. 
Samo Jeranko, Luka Pengov in Andrej 
Ropret so v slabih vremenskih pogojih 
obrnili pred doseženo globino in tako 

Š P O R T  -  S P  V  G L O B I N S K E M  P O T A P L J A N J U
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prejeli kazenske točke. Jure Daić zaradi infekcije ušesa žal 
ni mogel nastopiti. V ženski konkurenci je zmagala Rusinja 
Natalia Molchanova, ki je s potopom na 101 m postavila 
nov svetovni rekord, s 86 m ji je sledila Čehinja Jarmila 
Slovenčikova, tretja pa je bila Japonka Misuzu Hirai s po-
topom na 82 m.
Po slovenskem neuspehu v CWT so bili vsi upi slovenske 
reprezentance uprti v zadnji tekmovalni dan, ko je bila na 
vrsti disciplina prosti potop (FIM). Tokrat so vsi slovenski 
tekmovalci svoje potope uspešno opravili. Še posebej je 
navdušil Antonio Koderman, ki je osvojil tretje mesto. S 
potopom na globino 105 m je Antonio postavil nov državni 
rekord in osvojil prvo slovensko medaljo na svetovnem 
prvenstvu v prostem potapljanju. Antoniov dosežek je še 
posebej presenetljiv, saj se je s potapljanjem začel ukvarjati 
šele pred 3 leti, ko je pri Juretu opravil začetni tečaj, vendar 
je že ves čas na klubskih treningih kazal velik potencial. S 
svojimi komaj 21 leti sodi tudi med enega izmed najmlajših 
dobitnikov kolajn na dosedanjih svetovnih prvenstvih. Nje-
gov uspeh je s potopom na 85 m in doseženim 11. mestom 
dopolnil Jure Daić. Jure je sicer sprva načrtoval precej 
globlji potop, vendar je zaradi vnetja ušesa bil vesel, da 
je sploh lahko nastopil. Samo Jeranko se je uvrstil na 15. 
mesto s potopom na 75 m. Luka Pengov je s potopom 71 m 
globoko osvojil 20., Andrej Ropret pa s potopom na 65 m 

25. mesto. Prvo mesto 
si je, tako kot že v disciplini 
brez plavuti, priboril William Trubridge 
z Nove Zelandije s potopom na 112 m. Drugi je 
bil Poljak Malina Mateusz z osvojeno globino 106 m. V 
ženski konkurenci je ponovno zmagala Rusinja Natalia 
Molchanova, ki je s potopom na 88 m spet postavila nov 
svetovni rekord. Sledila ji je Čehinja Alena Zabloudilova 
z 79 m, tretja pa je bila Nemka Anna von Boetticher s 
potopom na 71 m. Na medaljo je z najavo 86 m ciljala tudi 
Angležinja Sara Campbell, ki pa se zaradi šoka ni uspela 
potopiti globlje od 14 m. Tik pred startom je namreč ob njeni 
vrvi tik pred njenim nosom izplaval Čeh Michal Rišian, ki je 
sicer tekmoval ob sosednji vrvi. Michalu se je med poto-
pom namreč odpel lanyard (vrvica, s katero je tekmovalec 
povezan s tekmovalno vrvjo) in tako se je na globini 90 m 
odmaknil od svoje vrvi. Po občutku se je vračal proti površju 
in po 30 m ponovno naletel na vrv, za katero pa ni vedel, 
da ni njegova. K sreči se je zanj, razen diskvalifikacije, vse 
dobro končalo.
Zvečer je sledila podelitev medalj najboljšim in že tradicio-
nalno divja zabava do jutranjih ur. Naslednji dan, ko se nas 
je večina vračala domov, nam je zagrenila stavka grških 
letaliških delavcev. Kljub temu se nam je uspelo z večjo ali 
manjšo zamudo in izgubo živcev vsem vrniti domov.

Razpis 
NAJ ŠPORTNIK SPZ 2011

Po sklepu predsedstva SPZ objavljamo razpis za izbor  
najboljše športnice, najboljšega športnika in najboljše 
športne ekipe SPZ za leto 2011. Predlagatelji so lahko vsi 
člani SPZ (komisije, društva in posamezniki). 

Predlog mora vsebovati:
•  ime in priimek predlagane osebe ali imena članov ekipe,
•  športno disciplino (samo športi pod okriljem SPZ),
•  kratka obrazložitev: naštejte športne rezultate predlaganih 

v letu 2011, z navedbo uvrstitve, vrste tekmovanja, krajem 

tekmovanja, številom udeležencev;
•  ime predlagatelja

Rok za oddajo predlogov je 1. februar 2012, na naslov 
sport@spz.si ali po pošti na sedež SPZ (Celovška cesta 
25, 1000 Ljubljana) s pripisom »SPZ športnik leta«. Vsak 
lahko predlaga po eno športnico, športnika in športno 
ekipo. Predlagani morajo biti člani SPZ z veljavno športno 
licenco.

Izbor bo opravila strokovna komisija Komiteja za Šport pri 
SPZ. Podelitev priznanj bo na redni letni skupščini SPZ.

Predsedstvo SPZ
dr. Mitja Slavinec, predsednik

S P  V  G L O B I N S K E M  P O T A P L J A N J U  -  Š P O R T
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V prilagajanju na nastajanje vedno 
novih situacij, ki s seboj marsikdaj 
prinesejo nemalo težav, veliko 

Kdaj se je začel razvoj potapljanja in 
posledično podvodnega reševanja in 
zaščite na območju G. Radgone?
S samim potapljanjem smo prišli v kon-
takt, ko smo se na pobudo takratnega 
poveljstva gasilskih zvez Pomurja v Pro-
stovoljnem gasilskem društvu Gornja 
Radgona odločili, da bomo ustanovili 
Enoto za reševanje iz vode in na vodi 
(GA-PO-RA = GAsilski POtapljači 
RAdgone). Sklep o tem je bil sprejet 
leta 1974 in takrat smo kupili tudi prvo 
opremo. Sam sem takrat bil eden od 
mlajših, ki so se pridružili društvu, in ko 
je tedanja vodstvena struktura iskala 
prostovoljce za specialnost reševanja 
iz vode in na vodi, se nas je prijavilo 
kar nekaj operativcev. Nekateri so si to 
predstavljali bolj kot kopanje in plavanje, 
drugi pa smo točno vedeli, zakaj smo 
pristopili. Tako smo od vseh prijavljenih 
ostali le štirje, dva z opravljenim izpitom 
in dva brez. Prav zaradi tega resnega 
pristopa smo na tem področju uspešni 
še danes.

Kako so izgledala izobraževanja in 
usposabljanja takrat?
Naš gornjeradgonski del se je pridružil 
takratnemu spodnještajerskemu centru 
za zaščito in reševanje iz Lebringa v 
Avstriji in tako smo z njihovo pomočjo 
naredili prvi tečaj. Pozneje smo se pove-
zali s potapljaškim društvom v Mariboru. 
Do leta 1996 smo bili njihova sekcija,  
predvsem na področju izobraževanja, 
pri reševanju in zaščiti pa smo kot gasilci 
delovali popolnoma samostojno pod 
okriljem PGD Gornja Radgona. Že takoj 
na začetku delovanja nas je kot svojo 
enoto sprejel tudi štab Civilne zaščite.

Kdaj je bilo društvo GA-PO-RA 
opaženo, prepoznavno širši javno-
sti?
Zelo hitro, saj so potrebe, ki so bile 
takrat v Pomurju, narekovale ustanovi-
tev takšne oblike reševanja. Posebne 
potrebe za dokazovanja torej nismo 
imeli, nuja za naš obstoj se je kazala 
skozi zahteve na terenu. Tako smo imeli 
dovolj sredstev za nakup opreme, ven-
dar žal v tistem času na trgu še ni bilo 
takšne ponudbe opreme kot danes. 
Prvo odmevnejšo intervencijo, kjer je 
šlo za človeško življenje, smo imeli že 
leta 1980, pri reševanju imovine in pri 
poplavah pa smo sodelovali že prej.

posameznikov obupa. K sreči pa se 
najdejo tudi takšni, ki vedno znova 
najdejo zagon in rešitev, in tako je uspeh 
neizbežen.
Med zgodbe uspeha lahko prav go-
tovo uvrstimo tudi zgodbo Bogdana 
Šajnoviča.
Slavnostna podelitev priznanja za 
nadpovprečno aktivnost, uspehe in 
junaško ter požrtvovalno delo v Podvod-
ni reševalni službi, 23. septembra 2011, 
ni le potrditev pomembnosti njegove vlo-
ge na področju podvodnega reševanja, 
temveč tudi zahvala za vloženo delo, 
znanje in predvsem srčnost.

BOGDAN ŠAJNOVIČ
»gasilstvo ni poklic, to je način življenja«

Posledice pospešenega razvoja v 
sodobnem času se vse bolj kažejo 
na različne načine in v najmanj 
pričakovanih okoliščinah. Čeprav se 
morda na prvi pogled ne zdi, je ven-
dar le-te moč opaziti tudi na področju 
potapljaštva.

Alenka Farkaš     Foto: GA-PO-RA
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V društvu GA-PO-RA ste uspešni tudi 
pri organizaciji raznih dogodkov, 
nekateri med njimi so že tradicio-
nalni.
Tradicionalni so spusti po reki Muri, 
ki so družabno srečanje potapljačev 
našega kluba. Društvo GA-PO-RA 
namreč deluje tudi kot širši klub. Po 
strogih pravilih službe za reševanje in 
zaščito dela le 15 članov operative, 
ostali, ki so preko PGD Gornja Radgo-
na včlanjeni v SPZ, pa so simpatizerji. 
Prav njim je namenjen ta spust in kot 
zaključek leta na štefanovo, 26. de-
cembra, potop pod led in zaključek z 
družinami. Uvedli smo tudi Dan Mure, 
ki poteka v bolj tekmovalnem duhu, 
tako bo 5. maja 2012 že peti po vrsti. 
Pomembna je tudi organizacija stažnih 
potopov za naše člane (teh je trenutno 
po plačani članarini med 50 in 65) in 
vsakoletnih tečajev za nove potapljače, 
saj so nekateri med njimi  pozneje tudi 
potencialni člani za operativo z omenje-
nimi 15 potapljači.

Kako bi motivirali tiste, ki želijo 
pomagati pri reševanju, pa morda 
kolebajo in si ne upajo pristopiti?
Nikoli nismo še nikogar odslovili. Vsak 
lahko pristopi in poskusi, nihče od nas 
ne bo užaljen, če se pozneje ne odloči 
ostati. Pri takšni odločitvi je res potrebna 
lastna izkušnja in ne odločitev na pod-
lagi slišanega. Ne nazadnje se lahko 
vsak potem odloči zgolj za športno 
potapljanje za svojo dušo, če pa se 
ob tem vseeno odloči še za reševanje, 
bomo tega toliko bolj veseli. V vsakem 
primeru je pri nas vsak dobrodošel.

Vsi potapljači ne morejo biti reševalci. 
Katere osebnostne lastnosti morajo 
imeti potapljači reševalci?
V prvi fazi se mora za to odločiti vsak 
sam. Nadalje mora biti pripravljen na 
morebitno intervencijo in za to tudi 
primerno usposobljen, tj. s tremi zvezdi-
cami. Pomembno je, da je človek, ki se 
mu lahko zaupa in ki spoštuje druge. 
Naj tukaj omenim najhujšo tragedijo na 
Blanci, kjer smo tvegali svoja življenja, 
svoje zdravje ali vsaj kakšno poškodbo. 
Vse to je treba upoštevati. Kljub temu 
imamo dober kader, vendar se teh 15 
reševalcev mora nenehno dokazovati, 
saj do njihove zamenjave lahko pride 
na letni ravni. Poleg reševalcev  imamo 

v enoti tudi reševalke, ki predstavljajo 
našo veliko prednost. Vsi se zelo trudijo, 
pri tem pa jim je v veliko pomoč podpora 
ostalega članstva.

Postanejo reševalne akcije s časom 
rutina za reševalce ali je vedno 
prisotna in tudi zaželjena določena 
napetost, nek psihološki pritisk?
Rutina na tem mestu nikoli ni dobra. Pri 
vsakem delu je treba imeti določeno 
spoštovanje, pri reševanju iz vode in 
na vodi še toliko bolj. Voda je nek drugi 
medij, tukaj gre za gramoznice, globi-
no, slabo vidljivost in podobno, zato je 
vedno treba pristopati s spoštovanjem. 
Rutina je beseda, ki je pri delu v vodi 
ne želimo uporabljati. Drugo je delo na 
kopnem, organizacija pred intervencijo 
v vodi, kjer je rutina zelo dobrodošla.

Se povezujete in sodelujete z drugi-
mi društvi doma in v tujini?
Sodelovanja so ne le pomembna, 
ampak tudi potrebna. V Avstriji imamo 
dobre odnose z obmejnima gasil-
skima društvoma v Radgoni in Cmu-
reku, na Hrvaškem smo se povezali z 
reševalno enoto iz Čakovca. Predvsem 
na področju izobraževanja je pomem-
bno polnopravno članstvo v Slovenski 
potapljaški zvezi.

Kakšna je Vaša vizija za prihodnost 
društva GA-PO-RA? 
Moja želja je najprej končati še ta man-
dat. Istočasno sem namreč še član Upra-
vnega odbora Gasilske zveze Slovenije, 
predsednik Komisije za reševanje iz vode 
in na vodi pri Gasilski zvezi Slovenije 
ter predsednik Gasilskega regijskega 
sveta za Pomurje. Vse te funkcije bi do 
leta 2013 želel pripeljati tako daleč, da 
ne bo problem 
dobiti naslednika, 
ki bo nadaljeval 
vodenje po dobro 
začrtani poti.

Kaj se v prihod-
nosti še da nare-
diti na področju 
podvodnega 
reševanja in 
zaščite?
Več bi  se še 
d a l o  n a r e d i -
ti na področju 

preventive, in sicer z intenzivnejšim 
vključevanjem v šolah ter nadaljevanjem 
že obstoječih tečajev plavanja v šolah in 
vrtcih. Ljudi je treba še bolj osveščati 
o tem, kaj se lahko zgodi v in na vodi. 
Glede na napovedi strokovnjakov v 
zvezi s klimatskimi spremembami lahko 
v prihodnosti pričakujemo vse več ne-
predvidljivih situacij, kot so neurja in po-
plave, vendar je za te primere pristojen 
naš operativni del, ki mora biti vedno 
usposobljen do te mere, da je zmožen 
v vsakem trenutku intervenirati.

10 let ste bili predsednik, od leta 
2008 celo častni predsednik PGD 
Gornja Radgona, pri društvu GA-PO-
RA ste bili med ustanovnimi člani. V 
tem času ste zagotovo naleteli tudi 
na marsikatero težavo. Kaj Vam 
kljub temu daje zagon, da že toliko 
časa  vztrajate?
Biti gasilec je način življenja, to ni poklic. 
To je v tebi, za to ne moreš nekoga 
kar določiti. V Gornji Radgoni je ena 
edinstvenih enot, ki se vseskozi razvija 
naprej. Tukaj se je vedno našlo dovolj 
časa in ljudi za reševanje problemov.

Kaj Vam pomeni podeljena nagrada, 
Kipec PRS?
Ta priznanje je bilo zame veliko 
presenečenje in kot prvi, ki mu je bil 
tovrstni kipec podeljen, moram priz-
nati, da sem zelo ponosen. Ob tem 
bi izrazil zahvalo svojim stanovskim 
kolegom in vsem, s katerimi že dolga 
leta sodelujemo. Tudi v bodoče si želim 
dobrega sodelovanja ter podpore in 
pomoči v smislu predlogov, predvsem 
na področju preventive. Seveda pa 
upam, da se bomo še dolgo let lahko 
potapljali.
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Vodstvo tekmovanja, ki so ga 
sestavljali delegat SPZ Tomaž 
Favai, sodnik Sandi Ramuševič, 

predstavnik tekmovalcev Simon Bartol in 
predstavnik organizatorja Ernest Brožič, 
je zaradi močnega vetra in visokih valov 
čas tekmovanja šestih ur skrajšalo za 
eno uro, start pa je bil s pomola v Izoli 
prestavljen na pomola v Piranu in Kopru. 
Tekmovalci so bili seznanjeni z območji 
ribolova kakor tudi s prepovedjo ribolova 
na območju nekdanje ladjedelnice v 
Izoli.
Drugi dan tekmovanja so tekmovalci 
lovili do 13. ure. Uro in pol zatem se 
je pričelo tehtanje ulova, vmes pa je 
organizator poskrbel za okrepčilo s 
pijačo in jedačo (bobiči). Sodeč po 
odzivih prisotnih, so bili s ponujenim 
zadovoljni.
Največjo ribo, brancina, ki je tehtal 
1321 gramov, je ulovil zmagovalec 
zaključnega kroga Moreno Matijašič 
iz RPD Piran. Drugo mesto je zasedel 
njegov društveni kolega Dušan Krajnik. 

V končni razvrstitvi pa sta zamenjala mesti 
– državni prvak je tako Dušan Krajnik.
Vremenski pogoji so bili zelo težki, saj je od 
petka do nedelje bila močna burja. Nekateri 
izmed lovcev so si kljub temu upali loviti v peni 
valov ali na odprtem, kjer so valovi dosegli 
velikost do 2 metrov.
Podelitev pokalov in nagrad za uvrstitev na tek-
movanju in za končno uvrstitev na državnem 
prvenstvu je bila v gostišču Jasna nad Izolo, 
kjer je bila tudi pogostitev. Posebej naj pri tem 
izpostavim unikatne pokale za zaključni krog, 
ki jih je izdelala umetnica Teja iz Sv. Petra. 

Končni rezultati:
Zaključni krog DP v podvodnem lovu 
– posamično:
1. Moreno Matijašič RPD Piran
2. Dušan Krajnik  RPD Piran
3. Kristijan Šumberac DPL Obala

– ekipno:
1. DPL Obala
2. RPD Piran
3. Kraška mornarica
Skupna uvrstitev v DP v podvodnem lovu 
– posamično:
1. Dušan Krajnik  RPD Piran
2. Moreno Matijašič RPD Piran
3. Robert Ukmar     Kraška mornarica
– ekipno:
1. RPD Piran
2. DPL Obala
3. Kraška mornarica

Podvodni lovci zaključili 
državno prvenstvo

Zaključnega kroga državnega prven-
stva v podvodnem lovu za leto 2011, 
ki ga je 14. in 15. oktobra organiziralo 
Društvo vodnih športov Triton, se je 
udeležilo 13 tekmovalcev iz štirih 
društev.

Ernest Brožič     Foto: Ernest Brožič
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Po več letih inštruktorskih izkušenj 
nabranih v drugi potapljaški šoli, 
sem se odločil, da si bom olajšal 

življenje in ga naredil tudi lepšega. 
Ker sem imel tako potapljaške kot 
inštruktorske izkušnje, sem verjel, da 
poznam svoje šibke točke in prednosti. 
Moj načrt je bil “crossover”, torej postati 
PADI inštruktor. Celoten inštruktorski 
tečaj traja dva tedna, program prehoda 
iz ene v drugo šolo pa traja en teden. 
Uradno bi torej moral začeti drugi teden, 
vendar sem prispel že prvi dan IDC-ja. 
Predhodno sem si namreč želel pobliže 
ogledati situacijo, spoznati ljudi. Verjel 
sem, da se bom lahko vsak dan po 
tečaju vračal domov v Ljubljano. Načrt 
je seveda splaval po vodi že prvega 
dne. Domov nisem uspel priti vse dokler 
nisem imel v žepu diplome.
Na dan začetka tečaja sta nas pred 
potapljaškim centrom Norik-sub 
pričakala Course direktorja Ute in Miha. 
Iz zgodb, ki sem jih slišal, sem sklepal 
da sta “tako-tako”. Kako sem se motil! 

Zbrala se nas je zanimiva in tudi precej 
zmedena druščina. Tako smo se nabra-
li: Marko in Zlatko iz Slovenije, Holger in 
Friedrich iz Nemčije in jaz, neuvrščeni. 
Kasneje, na izpitu, se nam je pridružil 
še Peter. Naš delovni dan se je začel 
ob 9:00 in končal med 21:00 in 22:00. 
Predavanja v učilnici so se izmenjevala z 
IDC aktivnostmi v morju. Najbrž ni treba 
posebej poudariti, da so bili dnevi težki 
in zelo dolgi. Po dveh dneh sta nas 
začela Ute in Miha krpati z znanjem in 
samozavestjo. Mirno lahko rečem, da 
niti eden med nami ne 
bi opravil izpita, če ne 
bi bilo njiju dveh in nju-
ne dobre volje, ki nam 
je sproti dopolnjevala 
energijske zaloge.
Potapljaški center, s 
svojim osebjem, nam 
je omogočil, svoj čas 
preživljati popolnoma 
brez stresa, ne gle-
de na visoko stopnjo 
zahtevnosti nalog IDC 
tečaja. To je center 
kakršnega je težko najti. 
Potapljaški center Norik-
sub je center na kvadrat! 
Dve učilnici sta nam 
omogočili, da smo imeli 
“nemško” in “slovensko” 
skupino. Dve garderobi 

Postati PADI inštruktor
V ponedeljek, 5. septembra 2011, je 
burja v Piranu poskrbela za prekra-
sno jutro, mene pa je zazeblo. Mor-
da je bil to strah, saj sem vedel, da 
inštruktorski tečaj PADI IDC ne bo 
mačji kašelj.

 Zvonimir Švrljuga     Foto: Zvonimir Švrljuga

s toplimi tuši in toaletnimi prostori, dva 
močna kompresorja in več kot dovolj 
vse ostale potapljaške opreme. Tudi 
kotiček za odlično kavo in sproščanje, 
lokal Spužva, nas je bil vedno pripravljen 
pogostiti. Spužva je bila tudi prizorišče 
praznovanja mojega več kot dvakrat 
polnoletnega rojstnega dne. Ekipa, 
hvala še enkrat, to je bilo res enkratno 
presenečenje!
Dnevi so minevali. Prišel je petek, 16. 
september. Dan resnice. Prišel je čas, 
da Mickyju Thomasu, PADI Examiner-
ju, pokažemo, kaj sta nas naučila Ute 
in Miha. Poskušal nas je sprostiti in 
rekel, da je na izpitu lahko tudi zabav-
no. Kakšen lik! Petek je bil namenjen 
teoretičnemu delu izpita, sobota pa 
prikazu naših praktičnih sposobnosti 
in veščin. Na koncu se je Micky zahvalil 
našima vodjema tečaja in rekel, da ima z 
njima vedno težave. Bodoči inštruktorji 
so preveč dobro pripravljeni! Zato je 
težko najti napake in je treba deliti viso-
ke ocene. Diplome so bile razdeljene. 
Nasmeh ni zapustil naših obrazov, trud 
je bogato poplačan. Naenkrat je vse 
izgledalo lahko in enostavno.
Hvala, Ute in Miha, vidva sta res “faci”! 
Hvala Mickyju, ker je poskrbel, da smo 
se sprostili in lahko pokazali najboljše. In 
hvala potapljaškemu centru Norik-sub, 
PADI IDC centru s petimi zvezdicami, 
ki se je izkazal za več kot dostojnega 
svojega naziva in naloge. V bistvu ne 
poznam nobenega centra, kjer bi vse 
teklo tako enostavno in brez stresa!

Čestitamo Doroteji Leštan, Jerneju Celestini, Mihi Jakši, 
Amletu Tonellu, Jerneju Serku, Alsjoši Stefanoviću, 
Arnetu Stovičku in Miranu Rojku za uspešno opravljen 
PADI INŠTRUKTORSKI TEČAJ. 
  EKIPA DIVESTRONG
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Po drugi svetovni vojni so opustili vse velikopotezne 
načrte in danes boste brezuspešno iskali mestece z 
imenom Grljan. Do opisane potapljaške lokacije nas 
pripelje le tabla v italijanščini: Grignano.
Na bogato zgodovino nas danes spominja gosta pozi-
dava ob cesti, po kateri se spustimo do morja, kjer nas 
pričaka simpatično majhno pristanišče. Na levi strani je 
plačljivo parkirišče in urejena plaža. Zavijemo na desno 
proti parkirišču, ki je brezplačno. 
Pri avtu pripravimo potapljaško in fotografsko opremo. 
Ključ spravimo na »skrito mesto«. Podamo se mimo 
jadralnega kluba in se na valobranu, kjer je s tablo 
označena meja med zaščiteno morsko cono naravnega 
parka Miramar, odpravimo v morje. 
Valobran so že zasedli prvi kopalci. Glede na to, da so 
govorili večinoma angleško, predvidevam, da so razisko-
valci ali študentje bližnjih univerz. V okolici Grljana se 
namreč nahajajo raziskovalni inštituti za morsko biologijo, 
molekularno biologijo, fiziko in matematiko.
Tabla ob vhodu v morje nam natančno razloži meje 
miramarskega rezervata. Levo je plavanje in potapljanje 
prepovedano. Iz lastnih izkušenj vem, da so potopi pri Mi-
ramaru mogoči samo s posebnim dovoljenjem. Oranžne 
boje v morju nam dajo vedeti, kje po morju poteka meja 
morskega zaščitenega območja parka Miramar. 
Prednost grljanske potapljaške lokacije je v tem, da ribe 
ne berejo opozorilnih tabel in veselo plavajo z območja 
Miramara do grljanskega valobrana. Jata cipljev, šnuri, 
fratri, salpe, kavali, ...

V ZAVETJU SV. JUSTA
Obala med Trstom in Tržičem je bila nekoč izhod na 
morje za slovenske ribiče iz Sesljana, Devina, Križa, 
Nabrežine, Grljana, ... Ti so edini imeli koncesijo za 
lovljenje rib na tem območju. Njihov glavni ulov so 
bile tune. Na začetku dvajsetega stoletja je skupi-
na slovenskih podjetnikov kupila veliko zemljišče v 
Grljanu ter tam uredila kopališče in hotel, v katerem 
so izvajali helioterapijo. Iz Grljana so želeli narediti 
turistično središče, kot je npr. Portorož.

Melita Bubek     Foto: Melita Bubek



OKTOBER 2011 •                         •   25

V  Z A V E T J U  S V .  J U S T A  -  R E P O R T A Ž A

Tokrat sem odločena, da poiščem majhno skulpturo Svetega 
Justa (San Giusto), ki so jo potopili lani na njegov god 3. 
novembra. Sv. Just je zavetnik Trsta, po njemu se imenuje 
bazilika na vzpetini sredi mesta, pa tudi marsikateri hotel in 
apartma nosi njegovo ime. In kako je Just povezan z morjem? 
Legenda pravi, da je ta mladenič živel v Trstu konec tretjega 
stoletja. Bil je zavedni kristjan v tistih časih, ko to ni bilo cenje-
no. Ker se ni hotel odpovedati krščanski veri, so ga zvezanega 
z vrvmi in verigami vrgli v morje. Naslednji dan so njegovo 
telo našli na bližnji plaži. Bilo je osvobojeno verig in brez vrvi. 
Pokopali so ga na skrivaj. V desetem stoletju so bile njegove 
kosti prenešene v baziliko, ki zdaj nosi njegovo ime. 
Potopim se na skalnato dno 4 metre globoko. Na devetih 
metrih globine, ko se skale začnejo drobiti v pesek in dobro 
vidljivost zamenja peščena meglica, stoji slab meter visoka 
skulptura svetnika z vejico palme v naročju – palma je zaščitni 
znak svetega Justa – ter obvezna avreola. Na robu podstavka 
na kovinski palici valovi ribi podobna bodičasta skulptura. 
Škarpina? 
Sv. Just je slabo leto potopljen na tem območju in presenečena 
sem nad tem, kako so morski organizmi v tako kratkem času 
prekrili njegovo skulpturo. Detajli na obrazu so komaj prepoz-
navni, palmova veja pa je izgubila svojo obliko. 
Robert me spremlja pri potopu na vdih. Dam mu znak, naj se 
potopi poleg skulpture. Vidim, da ima zaradi slabe vidljivosti 
težave z orientacijo. Poskuša me najti tako, da sledi mojim 
mehurčkom izdihanega zraka. Družbo mu dela jata drobnih 
ribic.
Ko sem zapuščala Justa, je iz svoje luknje pokukal veliki jastog 
in se suvereno sprehodil pred mojo kamero. Med skalami so 
švigali ogromni cipli, kavali so v luknjah našli varno zavetje.
Zaradi slabe vidljivosti se odpovem nadaljnjemu raziskovanju 
peščenih globin in se raje dvignem na pet do sedem metrov 
globine. Velike skale in kamniti bloki, ki so bili postavljeni z 
namenom utrditve valobrana, so že lepo obraščeni in ponujajo 
zavetje številnim babicam in ustnačam. Čudi me, da pregovor-
no nenasitni italijanski lovci še niso zbezljali ugorja, ki se je tudi 
pred mano iz previdnosti zavlekel globoko v svojo luknjo. 
Čeprav je grljanski akvatorij relativno majhen (na eni strani ga 
omejuje naravni park Miramar, na drugi pa vhod v pristanišče), 
je lokacija bogata tudi z makroživljenjem. Pogosto se na 
vejicah trdoživnjakov pozibavajo drobni goli polži flabeline 
in fotogenične pelegrine. Na moje veliko presenečenje 
zagledam na skali tudi parček prekrasnih rumenopegastih 
perjaničarjev (chromodoris luterosea). Ti goli polžki so zelo 
redki na območju severnega Jadrana. Priznam, da je to moje 
prvo srečanje s temi polžjimi lepotci.    
Žal tudi tukaj moj sprehod po podmorju vse prevečkrat 
skazi pogled na odvrženo embalažo in druge smeti. In to 
samo nekaj metrov od zaščitenega, strogo zavarovanega 
naravnega parka. Jezi me ta brezbrižen odnos do morja, 
ki je bilo še pred slabim stoletjem vir hrane in zaslužka za 
številne ljudi.
Vseeno je možno opaziti, da se v ta del obale Tržaškega 
zaliva spet vrača življenje. Upam, da bodo majhne in velike 
živalce čimveč časa v varnemu zavetju. Najsibo njihov 
zaščitnik sveti Just ali morsko zavarovano območje parka 
Miramar.
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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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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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ZA ČLANE SPZ
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NORIK SUB d.o.o.
Celovška 25, 1000 Ljubljana, tel. : 01/ 43 40 753
10% popusta pri gotovinskem nakupu blaga

EUROmaRK d.O.O.
Vodopivčeva ul. 1, 6000 Koper, tel.: 05/639 84 49
10% popusta pri nakupu podvodnih svetilk FA&MI
in kompenzatorjev plovnost “WING” AUDAXPRO

aQUaS d.o.o.
Streliška 29b, 1000 Ljubljana, tel.: 01/425 44 13
10% popusta pri gotovinskem plačilu pot. 
opreme in opreme za podvodni ribolov

SaNdI LINE
Pobreška 19 a, Koper 
10 % popusta pri nakupu potapljaških 
oblek in ostale opreme 

SPLETNa POTaPLJaŠKa TRGOVINa HE-US
www.potapljaska-trgovina.si
10 % popusta pri nakupu blaga preko spleta

BELINda SPORT TRGOVINa 
Mlinska 1 (nova avtobusna postaja)
2000 Maribor 
tel.: 02/252 54 40, 041 601 818, 041 601 515
Popusti za člane SPZ

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

dUEm 
proizvodnja in trženje d.o.o., Medvode
Verje 9a, tel. 01/362 12 28
10% popusta pri gotovinskem plačilu blaga

KEmIčNa čISTILNIca IN PRaLNIca GRaH
Zadružna 1, Černelavci, 9000 M. Sobota
tel.: 02/522 13 22
10% popusta na storitve

OdVETNIK JURIJ GROS
Baragov trg 1, Trebnje
10% popusta na pravne storitve

RENaULT aVTO KOLETNIK
Ul. Kraljeviča Marka 15, 2000 Maribor
tel.: 02/234 05 52
10% popusta pri nakupu rezervnih delov

NaTIONaL caR RENTaL, aVaNTcaR d. o. o
Topniška 8, 1000 Ljubljana
tel.: 01 588 44 51
e-mail: national@avantcar.si, www.avantcar.si
10% popusta pri najemu vozil v Sloveniji

TISKaRNa aIP PRaPROTNIK
tel. 02/534 15 00, 
www.tiskarna-aip.si
15% popusta na storitve za člane SPZ ob plačilu z gotovino.

KOVINOPLaSTIKa PaVLINJEK IN ROTO d.O.O.
Temlinova 4, 9000 M. Sobota
tel.: 02/527 19 03, www.roto.si
10% popusta pri nakupu kajakov in kanujev

a dO Ž PRaVNO SVETOVaNJE IN STORITVE, 
ROBERT FERLEŽ S.P.
Kajuhova 70A, 2310 Slovenska Bistrica, 
GSM: 041 217 570, email: adoz.pravno@gmail.com
10% popusta pri sestavi odškodninskih zahtevkov, 
pogodb in drugih pravnih storitev

ZOO maRKET
Lendavska 14a, 9000 M. Sobota, tel.: 02/522 17 64
Mercator, Plese 1, tel. 02/53 00 858
10% popusta pri gotovinskem nakupu živali

POHOREc d.O.O.
Pirnatova ulica 54, 2341 Limbuš
tel.: 02/61 31 306, e-mail: pohorec.iztok@slon.net
10% popusta na storitve

POTaPLJaŠKI cENTER NaUTILUS, Betina-Murter, Hrvaška
www.diving-adria.com - www.big-game-adria.com 
e-mail: nautilus@siol.com
10% popusta na storitve potapljanja

TURISTIčNa aGENcIJa GTc TRaVEL d.o.o.
Slovenska cesta 12, 1000 Ljubljana
tel.: 01/241 67 40, fax: 01/241 64 46, e-mail: gtc@gtctravel.si
www.gtctravel.si

SPLETNO OBLIKOVaNJE, GaŠPER BIZJaK S.P.
Vodnikova 103, 1000 Ljubljana
Tel: (040) 775 - 313
http://www.b-online.si/
20% popusta, za izdelavo spletne strani

Sponzorji Slovenske potapljaške zveze članom Zveze 
nudijo popuste pri svojih storitvah. 

Popust lahko uveljavite ob predložitvi kupončkov in 
članske izkaznice SPZ.  

Potencialne sponzorje vabimo, da nam namero sporočijo po 
telefonu 02 5304 270 ali na naslov potapljac@spz.si 

KLUB SPONZORJEV SPZ

ZaVaROVaLNIca TRIGLaVd. d.                      
ScUBaTOm   d. o. o.                        
NORIK SUB   d. o. o.
EUROmaRK d. o. o.
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



30   •                        • OKTOBER 2011



OKTOBER 2011 •                         •   31



32   •                        • OKTOBER 2011

siol.net


