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U V O D N I K 

10 LET POTAPLJAČA   
V rok ah ima te  60. 
številko revije Potapljač. 
Tako se izteka dese-
to leto, ko vas vsaka 
dva meseca v poštnih 
nabiralnikih pričakajo 
potap l j aške nov ice 
(tako se je imenoval tudi 
predhodnik Potapljača), 
skupaj do sedaj na sko-
raj 2000 straneh. To-
liko informacij, znanja, 
zanimivosti, reportaž in 
podobnega smo lahko 
zagotovili le ob sode-
lovanju številnih sode-

lavcev, ki se jim za odlično sodelovanje in strokovni prispevek 
iskreno zahvaljujem ter jih vabim tudi k nadaljnjemu sodelovanju. 
Prav gotovo so tudi vsebine iz Potapljača pomembno pripomogle, 
da Slovenska potapljaška zveza lahko udejanja svoje poslanstvo 
in predvsem preko izobraževanja skrbi za varno potapljanje. Če 
nam je naklonjena tudi sreča, lahko tako kot letos ugotovimo, da 
se izteka potapljaška sezona, v kateri SPZ ne beleži potapljaških 
incidentov s tragičnim izidom. To seveda ne pomeni, da ni bilo 
nezgod in nevarnih situacij, vendar nam voda letos ni vzela življenj. 
Želimo si, da bo tudi v prihodnje tako, zato bomo nadaljevali 
s številnimi preventivnimi akcijami, kot so Pazi potapljač pod 
vodo, Odvrzite uteži, Blanca nikoli več in še posebej Poročilo o 
potapljaški nezgodi. Namen poročil je izključno izobraževalen, 
da širšo potapljaško javnost opozorimo na splet okoliščin, ki je 
že vodil do nevarnih ali celo tragičnih dogodkov. Da se na osnovi 
izkušenj drugih, vsi nekaj naučimo.
Eden izmed rezultatov teh prizadevanj je tudi dejstvo, da ima 
SPZ izrazito negativno bilanco do zavarovalnice, pri kateri imamo 
sklenjeno nezgodno zavarovanje za člane. Hkrati ugotavljamo, da 
veliko naših potapljačev posega po DAN zavarovanju. Zaradi tega 
smo se odločili, da članom SPZ-ja namesto nezgodnega zavaro-
vanja zagotovimo 8 % popusta za zavarovanje pri DAN-u. Oziramo 
pa se tudi širše, preko svojega članstva. Vsem potapljačem, ki 
opravijo začetni potapljaški tečaj, revijo Potapljač eno leto nudimo 
po polovični ceni. 
Ta prispevka nista zgolj novoletni darili, ki bosta potapljačem 
približala zavarovanje in revijo, temveč želimo po tej poti pripomoči, 
da bomo tudi prihodnje potapljaške sezone zaključevali brez 
tragičnih nesreč. 
Veliko lepih in varnih potopov vam želim.

dr. Mitja Slavinec
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T E H N I K A  -  Z M R Z O V A N J E  R E G U L A T O R J E V 

Igor Vrhovec     Foto: Apeks

O b omembi zimskega poto-
pa vsak potapljač pomisli 
na dvoje: na mraz in tako 

posledično na  potapljaško obleko ter 
zmrzovanje potapljaškega regulatorja. 
Pod pojmom regulator smatramo prvo 
in drugo stopnjo ter cev med njima. Za 
rekreativno potapljanje mu dodamo še 
dodatno drugo stopnjo na malo daljši 
cevi, manometer in cev za polnjenje 
kompenzatorja plovnosti. V zimskem 
času pa je priporočljiva uporaba dveh 
ločenih regulatorjev. Na enega privije-
mo cev za polnjenje kompenzatorja 
plovnosti, na drugega pa še cev za 
polnjenje suhe obleke. Za uporabo 
dveh regulatorjev mora jeklenka seve-
da imeti ventil z dvema priključkoma.
Fizikalna osnova, ki »omogoča« zmrzo-
vanje regulatorja, je kar plinski zakon, 
ki pravi, da sta si pri konstantnem pri-
tisku okolice volumen in temperatura 
plina obratno sorazmerna. Če se torej 
volumen plina poveča, se njegova tem-
peratura zmanjša. Pri dihanju zrak iz 
jeklenke ekspandira (se širi) z večjega 
na manjši pritisk in zato se pri tem dihal-
ni plin ohlaja. V poletnem času ta pojav 
ni problematičen, v zimskem času, ko 
se potapljamo v vodi s temperaturo 
tudi le 2 do 4 stopinje C, pa je vsako 
dodatno ohlajanje problematično. 
Proizvajalci regulatorjev postavljajo 
mejo med toplo in hladno vodo na 10 
stopinj C.

Prva stopnja regulatorja
Naloga prve stopnje regulatorja je, da 
pritisk plina iz jeklenke zmanjša na nek 
vmesni pritisk, ki ga najlažje izmerimo 
v cevi med prvo in drugo stopnjo regu-
latorja. Ta vmesni pritisk se pri večini 
proizvajalcev giblje med 9 in 10 bari 
nadpritiska glede na pritisk okolice. Pri 
tem se volumen plina veča in njegova 
temperatura pada. Plin posledično oh-
laja tudi material prve stopnje. Zmrzneta 
lahko vlaga v notranjosti prve stopnje 
in/ali voda, ki prvo stopnjo iz zunanjosti 
obliva. Zaradi slabih filtrov kompresorja 
ali preko DIN ali INT priključka prve 
stopnje pri npr. neprevidnem snemanju 
regulatorja z ventila jeklenke ali pranju 
lahko iz jeklenke vlaga pride v notranjost 
prve stopnje. Pred namestitvijo regula-
torja na ventil jeklenke je zato potrebno 
preveriti, da na navojih ventila jeklenke 
ali priključka prve stopnje ni vlage. Če 
je prisotna, jo je potrebno obrisati in 
ne spihovati! Če vlaga zmrzne, ovira 
gibanje bata prve stopnje in s tem 
blokira regulator ali povzroči njegovo 
bruhanje. Material prve stopnje je na 
srečo običajno medenina, ki je dober 
prevodnik toplote in preko njega se 
»toplota« okoliške vode prenaša v no-
tranjost prve stopnje ter jo segreva.
Bralci ste gotovo že kdaj videli posnetke 
kakšnega potapljača, ki se potaplja 
v ekstremnih razmerah Arktike ali An-
tarktike. Po vrnitvi s potopa ima (vsaj na 
posnetkih) takšen potapljač okoli prve 
stopnje regulatorja vedno kepo ledu. 
Zmrzuje namreč lahko tudi voda, ki 
prvo stopnjo regulatorja obliva. Seveda 
najprej ne zmrzne kar kjerkoli. Kritični 
mesti sta površina bata pri batnih prvih 
stopnjah in membrana, ki pokriva bat pri 
membranskih prvih stopnjah. Pri batnih 
prvih stopnjah kaj dosti ni storiti, na 

membranske prve stopnje pa nekateri 
proizvajalci že serijsko vgrajujejo zaščite 
proti zmrzovanju, spet drugi jih nudijo 
kot dodaten doplačilni kit.
Zaščita proti zmrzovanju je lahko v obliki 
tako imenovane suhe komore, ali pa 
se vanjo nalije tekočina, ki težje zmr-
zne (alkohol, antifriz, silikonsko olje). 
Prednost suhe komore je v tem, da ni 
potrebe po »umazanem« polnjenju in ko 

ZMRZOVANJE REGULATORJEV & 
POTAPLJANJE V HLADNI VODI

Fizikalni zakoni nam potapljačem 
marsikdaj niso prijazni. Voda ni 
človekovo naravno okolje in nanj 
nismo prilagojeni. Voda tudi opremi 
ni preveč prijazna in pozimi se pojavi 
še dodaten problem – mraz.

Prva stopnja z zaščito proti zmrzovanju

Razstavljena zaščita proti zmrzovanju: 
obroč, membrana in prenosnik pritiska 
na notranjo membrano
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Suha	  obleka	  Slovenske	  
potapljaške	  zveze	  

	  
AQUALUNG	  BLIZZARD	  7mm	  je	  neoprenska	  suha	  obleka,	  
ki	   jo	   je	  za	  svojo	   izbrala	  SPZ.	   	  Samo	  članom	  SPZ	   je	  sedaj	  
na	   voljo	   	   posebna	   izdaja	   omejene	   serije	   suhe	   obleke	  
AQUALUNG	  BLIZZARD	  po	  izjemno	  ugodni	  ceni.	  
	  
Glavne	   značilnosti	   suhe	   obleke:	   7mm	   neopren,	   vratna	  
manšeta	   iz	   neoprena,	   zapestni	   manšeti	   	   iz	   neoprena,	  
ojačana	  nogavice,	  APEKS	  ventili,	  moški	  in	  ženski	  kroj,….	  
Suha	  obleka	  AQUALUNG	  BLIZZARD	  stane	  v	  redni	  prodaji	  
685	  EUR.	  	  

	  
	  
	  

	  

	  

Suho	  obleko	  AQUALUNG	  BLIZZARD	  lahko	  naročite	  na	  	  

e-‐mail	  naslov	  spz@spz.si	  

CENA	  ZA	  
ČLANE	  SPZ	  
480	  EUR	  
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Z M R Z O V A N J E  R E G U L A T O R J E V  -  T E H N I K A

se v njej pojavi vlaga, uporabnik takoj ve, 
da je nekaj narobe. V primeru uporabe 
polnjene zaščite pa nikoli ne vemo, ali 
je v njej še vedno ustrezna tekočina ali 
zaradi poškodbe le še voda. Prednost 
zaščite proti zmrzovanju je tudi ta, da sta 
vzmet in membrana takšne prve stopnje 
bolj zaščiteni, se manj mažeta in njuna 
življenjska doba je daljša.

Druga stopnja regulatorja
Naloga druge stopnje regulatorja je, 
da vmesni pritisk plina (torej tistih 
9 do 10 barov nadpritiska v cevi) 
zmanjša na okoliški pritisk. Spet je 
torej prisotna ekspanzija plina in z njo 
povezano ohlajanje dihalnega plina ter 
posledično materiala druge stopnje. 
Vsaka vlaga, vključno z izdihano, lahko 
torej v drugi stopnji zmrzne in blokira 
vzvod, ki odpira in zapira ventil. Zato 
drugo stopnjo pred potopom čim 
manj pomakamo v vodo in iz nje čim 
manj dihamo. Pred potopom moramo 
seveda njeno delovanje preveriti, a 
najbolje je, da preko nje le vdihnemo, 

ko jo odstranimo iz ust, pa mimo nje 
izdihnemo. Čim več sestavnih delov 
druge stopnje mora biti kovinskih 
(medenina), saj kovina bolje prevaja 
toploto kot plastika. Dobre druge 
stopnje imajo na mestu, kjer je ventil, 
izmenjevalec toplote. Iz druge stop-
nje regulatorja po potopu stresemo 
vodo, da le-ta v njej ne zmrzne. Ko s 
pritiskom na gumb druge stopnje iz 
cevi regulatorja praznimo nadpritisk, 
pazimo, da drugo stopnjo držimo 

nižje od prve stopnje. Na ta način 
preprečimo, da bi morebitne kapljice 
vode stekle nazaj v cev proti prvi stop-
nji. Regulator nato pazljivo snamemo 
z ventila jeklenke, da voda ne pride v 
priključek prve stopnje.

Zaključek
Z regulatorjem, na katerega dihamo, 
vsekakor ne polnimo podvodnih dvigal. 
Nekateri potapljači se odločijo tudi, da 
iz njega ne polnijo suhe obleke. Cev 
suhe obleke v tem primeru priklopijo 
na rezervni regulator ali pa za polnjenje 
uporabijo ločeno majhno jeklenko.
Pravilo »naših babic« pravi, da mora-
mo noč pred potopom v hladno vodo 
z regulatorjem spati. Tega seveda ni 
potrebno jemati dobesedno. Pri tem 
namreč ne gre za nekakšno čustveno 
navezovanje na regulator, je pa do-
datni opomin, da mora regulator pred 
potopom biti suh in topel. Nasprotno 
ga shranjevanje preko hladne noči v 
prtljažniku avtomobila lahko naredi zelo 
nevarnega.

Leva druga stopnja za toplo vodo je 
brez izmenjevalca, desna za hladno 
vodo pa z izmenjevalcem toplote
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RAČUNALNIK SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

POTAPLJAŠKI RAČUNALNIKI

Z
aradi naprednosti Suuntovih 
potapljaških računalnikov si je 
Slovenska potapljaška zveza že 

pred nekaj leti za »svoj« model izbrala 
Suuntov model D4, ki podpira tako 
potapljanje z zrakom in nitroxom, kot 
tudi potapljanje na vdih. V sredini leta 
2011 pa je Suunto na tržišče lansiral 
prenovljen in izboljšan model, sedaj z 
oznako Suunto D4i.
Poleg oblikovnega redesigna ima 
sedaj novi D4i natančnejše senzorje 
in omogoča tudi uporabo dokupljive 

sonde za brezžičen prikaz pritiska plina 
v jeklenki. Že serijsko pa ima v kompletu 
vmesnik, ki omogoča povezavo s pre-
novljenim programom za shranjevanje, 
pregledovanje, organiziranje in analizo 
podatkov o opravljenih potopih Suunto 
DM4 (Suunto Dive Manager, verzija 4). 
Program si lahko vsakdo brezplačno 
presname s Suuntove spletne strani 
(www.suunto.com) in vsebuje tudi 
planer potopov, ki podpira planiranje 
tako rekreativnih potopov z zrakom in 
nitroxom, kot tudi tehničnih potopov s 
plinskimi mešanicami trimix. Uporabnik 
si lahko izdela plan potopa, rezervne 
plane potopa in planira potrebne pline.
Planer je tudi odličen pripomoček 
inštruktorjem, saj z njim tečajnikom 
lažje razložijo dekompresijsko teorijo 
in način potapljanja s potapljaškim 
računalnikom. Novi DM4 omogoča 
tudi enostavno pošiljanje podatkov 
na športni portal Movescount (www.
movescount.com), na katerem lahko 
preostalim uporabnikom pokažete, kje 
vse in kako ste se s svojim SUUNTO-m 
potapljali.

SUUNTO je vodilni oblikovalec in 
proizvajalec inštrumentov za po-
tapljanje, trening in zunanje športe. 
Podjetje je bilo ustanovljeno že leta 
1936, z izdelovanjem potapljaških 
inštrumentov so pričeli leta 1965 in v 
letu 1999 je bil predstavljen dekom-
presijski model Suunto RGBM, ki 
spremlja tako raztopljeni, kot tudi 
prosti plin v krvi in tkivih potapljača.

Model Suunto D4i je na voljo s črnim 
polimernim ohišjem in črnim, mo-
drim, rdečim ali rumenim zapestnim 
paščkom ter v izvedbi z belim ohišjem 
in črnim paščkom ter ga člani Sloven-
ske potapljaške zveze lahko naročite 
preko e-mail naslova spz@spz.si.

T E H N I K A  -  S U N T O 

Igor Vrhovec     Foto: Suunto
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Četrtek in petek med 9.00 in 
13.00 uro:
Projekcije za učence, dijake in 
študente.

Petek, 27.1.2012, ob 19.00 uri:
Otvoritev fotografske razstave, kon-
cert in projekcija filmov po izboru 
Daniela Mercierja. 

Sobota, 28.1.2012, ob 19.00 uri:
Na sklepnem večeru bomo v uvodu 
predstavili najstarejši svetovni festival 
podvodnega filma in fotografije FMI-
SM, v nadaljevanju pa bo projekcija 
nagrajenih filmov s 15. beograjskega 
mednarodnega festivala podvodne-
ga filma in z 38. festivala FMISM. 

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. 
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Matjaž Babič, Gregor Basiaco, Marjan Makuc     Franz Mittermayer

N emški zgodovinski mornariški arhiv (Historisches 
Marinearchiv) je nedolgo tega objavil taktično členitev 
nemške desete desantne flotilje (10. Landungflottil-

le), kamor je po bojnem razporedu spadal čoln F 948. V tej 
členitvi je čoln označen kot tip DM (in ne D), kar  pomeni, da 
je bil namenjen tudi polaganju morskih min. Ker pa na Kecu 
ni vidnih značilnih stranskih nosilcev za mine, so nam iz arhiva 
pojasnili, da je bil čoln po načrtih (sedaj so v zasebni lasti) 
po potrebi opremljen s provizoričnimi minskimi nosilci. Na 
spletni strani arhiva so objavili tudi zgodbo mornarja, ki je od 
junija 1944 do konca vojne »služboval« na transportnih čolnih 
vzdolž istrske obale. Čolna F 948 sicer ne omenja neposre-
dno, pač pa pove nekaj podrobnosti o razmestitvi prostorov 
za posadko in običajnih plovnih poteh. Kaže, da je bil Kec 

na poti med Reko in Trstom (ali Benetkami) in da so v Raši 
ob istrski obali nanj naložili tudi apno v vrečah! Prav slednje 
je na Kecu med akcijo odstranjevanja minsko-eksplozivnih 
sredstev (imenovano MFP-2006) leta 2006 našla tudi ekipa 
potapljačev. Pri vsem tem je zanimivo, da je Raša zares znana 
po tradiciji žganja apna in da je tam največja tovarna apna na 
Hrvaškem (Istarska tvornica vapna).
In sedaj k potapljanju. Po kratkemu posvetu in natančnem 
varnostnem medsebojnem pregledu odplavamo proti boji, 
ki je pritrjena na vrv, privezano za razbitino. Še enkrat preve-
rimo svoje instrumente in zrak v jeklenkah ter se v parih ob 
vrvi spustimo do srednje od treh pogonskih osi propelerjev 
– čoln namreč leži v mulju z dnom, obrnjenim navzgor. Med 
potopom ves čas tesno sledimo sopotapljaču. Ne zanašamo 
se na dobro vidljivost, ki je pogost pojav v začetnem delu 
spusta. Pripravljeni moramo biti na naglo poslabšanje, še 
posebej v zadnjem delu spusta. Žal je to stalnica pri potopu 
na Kec, s katero je pač treba računati. Zato velja še enkrat 
poudariti dobro pripravo na potop v slabi vidljivosti. 
Že takoj, ko priplavamo do Keca, zagledamo velike jate rib. 
Največkrat nas bodo med prvimi pričakali moli in brancini, 
ki so tu najštevilčnejši stanovalci. Ostanki ladijskih propele-
rjev so prav majhni in že tako močno poraščeni z morskimi 
organizmi, da bolj spominjajo na nekakšne kamnite kepe. 
Obe krmili sta obrnjeni v skrajni položaj, kakor da bi bil čoln 
pred potopitvijo zavijal ostro v levo. Ob krmi se potopimo do 
dna in potop nadaljujemo desno proti premcu, vseskozi ob 
levem boku čolna. Glede na že omenjene razmere je nadzor 
plovnosti seveda ključnega pomena – vsak stik z dnom nam 
bo vidljivost še dodatno poslabšal. Sprva opazimo zadnji 

Potopljena ladja

KEC 2. del
V 55. številki Potapljača smo objavili članek z naslovom 
Kec, ki govori o zgodovini nemškega vojaškega tran-
sportnega čolna, potopljenega pred Piranom. Omenili 
smo, da gre verjetno za čoln s številko F 948, ki naj bi 
se potopil 21. februarja 1945. Pred vami je nadaljevanje, 
ki smo ga napovedali že v prvem delu. Med tem časom 
so se namreč o razbitini odkrila nekatera nova dejstva. 
In ker želi revija Potapljač predstavljati naše, slovensko 
morje in njegove zanimivosti, bo s tem člankom sedaj 
večina znanih dejstev zbrana na enem mestu. V tem delu 
je več govora o potapljanju na razbitini, kar bo zanimivo 
za vse potapljače, ki nameravajo Kec obiskati.

Ladijski vijaki in krmila

R E P O R T A Ž A  -  K E C 
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stranski bitvi za privezovanje, ki seveda štrlita navzdol. Če 
se med bitvama in muljastim dnom nekoliko zavlečemo pod 
palubo, je mogoče v svetlobi svetilke opaziti navzdol obrnjen 
kovinski stožec, nosilec protiletalskega mitraljeza tipa FLAK 
C/38, kalibra 20 mm s ščitnikom. Natanko tak top si za lažjo 
predstavo lahko ogledate pred piranskim akvarijem. Žal je 
mitraljez na Kecu popolnoma skrit v mulju. Desno zgoraj je 
vidna majhna okrogla lina v prostor za posadko, ki je obrnje-
na proti krmi, stranske line pa so vidne tudi na boku čolna. 
Dostop do tega prostora v velikosti 4 x 4 m in v višini okoli 
2 m je sicer skrajno zahteven (in ga tu niti podrobneje ne 
razlagamo), v njem pa je bilo najdeno veliko število buteljk in 
krožnikov ter nekaj vojaških škornjev.
S svetilko počasi plavamo proti sprednjemu delu ladje in 
občudujemo izjemno pestro življenje, ki mu odsluženo plovilo 
nudi varno zatočišče. Skoraj nemogoče je ostati ravnodušen 
ob pogledu na ugorje in jastoge, ki presenečeno strmijo v 
potapljače in upajo, da ne bo prišlo do kakšnega neljubega 
»incidenta«. Prav zaradi tega bodimo do naravnega okolja 
obzirni in odplavajmo naprej brez pretiranega približevanja. 
Dajmo priložnost tudi potapljačem, ki nam sledijo. Ob desni 
strani se počasi približamo prednjemu koncu plovila. Uvozna 
rampa čolna je na svojem mestu, menda pa se na stranski pa-
lubi malo pred premcem še da videti zloženo priročno dvigalo. 
Tu moramo biti pozorni na ribiške mreže, ki so potapljačem 
lahko nevarne. Še posebej bodimo pozorni ob močnejšem 
toku. V kolikor so pogoji primerni, lahko na prednjem delu 
zaplavamo nekoliko v notranjost plovila, kjer nam ob pogle-
du na velike jate molov zastane dih. Plavanje v notranjost je 
primerno le za izkušene potapljače s primernim znanjem in 
potapljaško opremo in vedno le v paru. V notranjosti vsekakor 
ni prostora za večjo skupino. 
Ogled druge strani plovila lahko opravimo nekaj hitreje, saj 
nam v večini primerov pri vračanju proti krmi pomaga tok. 
Opazili bomo manjšo odprtino, ki bi utegnila biti vzrok poto-
pitve Keca. Na levi strani tudi opazimo, kako se jeklo že lušči 
v plasteh, kar jasno kaže na občutno propadanje potopljene 
razbitine. Ponovno smo na krmi. Kaj sedaj? Preverimo rezer-
vo zraka in čas, ki je pretekel od začetka potopa. V primeru, 
da potopa še ni potrebno zaključiti, lahko ponovno odplava-
mo ob desni strani proti prednjemu delu. Po približno petih 
metrih zagledamo večjo odprtino. Če nam znanje, izkušnje, 
oprema in zaloga zraka dopuščajo, se lahko podamo v no-
tranjost. Opozorilo: vstop v notranjost razbitine je lahko zelo 
nevaren, zato je kvečjemu primeren za izkušene potapljače 
s primernim znanjem in opremo! Povejmo pa v nadaljevanju 
vsaj teoretično, kako bi potekal tak ogled.
Ko smo enkrat v notranjosti Keca, lahko na levo preko odpr-
tine v smeri krme zavijemo v notranje bivalne in skladiščne 
prostore – na levi strani naletimo na dvoje stranišč s polpri-
prtimi vrati in z belo školjko, ki visi s stropa. Nasproti stranišč 
je skladišče orožja in municije v velikosti 3 x 2 m – dostop 
do tega prostora so udeleženci akcije NUS (neeksplodi-
rano ubojno sredstvo) zaprli s prečnimi kosi nerjavečega 
železa. Pozor! Dno in strop sta zelo »muljasta«, kar pomeni, 
da lahko že manjši dotik dna s plavutmi ali le izdihani zrak 
vidljivost občutno poslabšata. Ozek koridor med stranišči 
in skladiščem municije se zaključi približno tri metre pred 

našim nosom z manjšo lestvijo in odprtino, ki vodi na spodnjo 
palubo, kjer se nahaja top kalibra 88 mm, okoli njega pa leži 
še nekaj granat. Od tu naprej si, sodeč po načrtih, sledita še 
motorni prostor ter soba za podčastnike s priročno kuhinjico 
in z radiooddajnim kotičkom. Mimogrede: Gregor je na tem 
mestu pred leti doživel srečanje z velikim jastogom, ki mu je 
hotel sneti masko … 
Vrnemo se iz hodnika in potop nadaljujemo desno skozi 
tovorni prostor razbitine. Začetni prehod je precej ozek, zato 
je primerneje, da zaplavamo ven in se vrnemo v notranjost 
skozi odprtino nekaj metrov naprej, kjer se nam za to pokaže 
možnost. V notranjosti je vidljivost razmeroma dobra, še vedno 
pa obstaja nevarnost poslabšanja zaradi mulja. Plavanje med 
jatami rib in velikimi ugorji, ki domujejo v notranjosti, je ena 
lepših lokalnih značilnosti razbitine Kec. Običajno se za prvim 
potapljaškim parom vidljivost v notranjosti tako poslabša, da 
za tiste, ki sledijo, vhod v notranjost ni priporočljiv. Na premcu 
izplavamo in se po zgornjem delu plovila vračamo proti boji. 
Površina ladje je lepo obraščena z različnimi vrstami školjk in 
s spužvami. Tudi rakov in škarpin ne manjka. Ko priplavamo 
do vrvi, ki vodi proti gladini, preverimo instrumente in količino 
zraka ter pričnemo s počasnim kontroliranim dvigom na 
površje. Na petih metrih globine se ustavimo in opravimo tri 
minute varnostnega postanka.
Ne pozabimo, da je razbitina zaščitena kot nepremična kul-
turna dediščina in da je jemanje kakršnihkoli predmetov z nje 
prepovedano. Če opazite nevaren predmet, ki bi bil lahko 
NUS (npr. naboji, granate, mine, orožje), o tem obvestite 
Regijski center za obveščanje na številko 112. V nadaljevanju 
so navedeni še osnovni podatki o potopu. Vabljeni v piranski 
potapljaški center Skupine NorikSub!

Lokacija: DTM – Slovenija
Vrsta potopa: potopljena ladja
Povprečna vidljivost: zima: 5 do 10 m
      poletje: 1 do 10 m
Temperatura vode: zima: 7 °C do 15 °C
   poletje: 19 °C do 26 °C
Največja globina: 24 m
Priporočeno potapljaško znanje: nadaljevalni potapljaški 
tečaj, tečaj Nitrox, > 30 potopov
Dodatna oprema: svetilka, nož, napihljiva površinska 
označevalna boja, jeklenka za varnostni postanek, kisik

Pogled na spodnji del ladijskega korita

K E C  -  R E P O R T A Ž A
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Tanja Daić     Foto: Tanja Daić

Tekmovanje je organiziralo 
Športno društvo H2O team pod 
okriljem Slovenske potapljaške 

zveze. Na državno prvenstvo se je 
prijavilo 7 tekmovalcev in ena tekmo-
valka iz Slovenije. Tekmovanje je bilo 
odprtega tipa, tako se je prijavilo še pet 
tekmovalcev iz Hrvaške in trije iz Sr-
bije. Tekmovalci so se pomerili v vseh 
treh bazenskih disciplinah: dinamična 
apneja brez plavuti (DNF), dinamična 
apneja s plavutmi (DYN), statična ap-
neja (STA) in seveda skupna razvrstitev. 
V petek zvečer je bila na sporedu 
dinamična apneja brez plavuti. Kot prvi 
tekmovalec je startal domačin Jure 
Daić in z novim osebnim rekordom 
130 m napovedal boj za najvišja me-
sta. Vodstvo je branil vse do zadnjega 
nastopa, ko je startal državni rekorder 
Samo Jeranko iz DPR Tjulnji, ki je 
Jureta prehitel za 3 m. Samo in Jure 
sta prepričljivo ubranila stopničke tudi 
v mednarodni konkurenci. Zanimiv 
je bil tudi nastop debitantke Maše 
Šorn, članice H2O teama iz Ljubljane, 
ki je s preplavanimi 80 m postavila 
nov državni rekord, a je bila zaradi 
prepočasnega protokola diskvalifici-
rana. Dobro je kazalo tudi članu H2O 
teama Andreju Ropretu, ki je odplaval 
125 m, a je bil zaradi krajše izgube 
zavesti prav tako diskvalificiran.
Sobotno jutro so tekmovalci pričakali 
bolj ali manj naspani in se že ob 9.00 
uri pomerili v statični apneji. Kot prvi 
je ponovno startal glavni organizator 
Jure, ki se ni uspel najbolje sprostiti, a 
je kljub temu ostal pod vodo 6 min in 2 
s, kar je bil v takšnih razmerah vrhunski 
rezultat. Že v naslednjem startu ga je 
prehitel Samo, ki je pod vodo ostal 6 
min in 16 s in si s tem zasluženo pri-
boril že drugi naslov državnega prvaka. 
Ostali tekmovalci so prikazali dobre 
potope s samo eno diskvalifikacijo. 
V zadnji skupini je startal Hrvat Tomi-

slav Sviličić, ki je s časom 6 min in 
30 s osvojil prvo mesto v mednarodni 
konkurenci.
Popoldan je sledilo še zadnje tekmo-
vanje, in sicer v dinamični apneji s 
plavutmi. V prvi skupini je Jure odplaval 
solidnih 154 m, kar je zadostovalo za 
3. mesto na državnem prvenstvu. Sle-
dili so izvrstni potopi debitantov iz H2O 
teama, ki so se s potapljanjem na vdih 
začeli ukvarjati komaj lani, ko so pri 
Juretu opravili začetni tečaj potapljanja 
na vdih. Kot prvi je osebni rekord s 
103 m postavil Martin Mali, ki bo 
kmalu dopolnil 58 let. Sledil je izvrsten 
potop Maše Šorn, ki je s preplavanimi 
104 m postavila nov državni rekord in 
pokazala, da je sposobna še veliko 
več. Kot zadnji debitant je blestel Ma-
tej Bergoč, ki je s preplavano dolžino 
163 m osvojil več kot odlično 2. me-
sto. Zmago si 
je z naskokom 
priboril Samo in 
s 192 m poka-
zal, da je trenut-
no nedvomno 
najbol jš i  s lo-
venski tekmova-
lec v bazenskih 
d i s c i p l i n a h . 
Samo je osvojil 

naslove državnega prvaka v vseh 
treh bazenskih disciplinah in v skupni 
razvrstitvi. Na letošnjem državnem 
prvenstvu sta debitirala še dva tekmo-
valca. Uroš Logonder iz DPD Kranj in 
Aleš Kostomaj iz DPD Bled, ki sta po-
kazala solidne potope, a bosta morala 
še malo trenirati, preden bosta dohitela 
ostale tekmovalce. Tako so si letos vse 
medalje razdelili Samo Jeranko iz DPR 
Tjulnji in tekmovalci društva H2O team. 
Po tekmovanju je sledilo kosilo in 
razglasitev najboljših na tokratnem 
tekmovanju. Tekmovalci in organiza-
torji so v izredno sproščeni atmosferi 
ugotavljali, da je bilo tudi letošnje 
tekmovanje uspešno v vseh pogle-
dih. Vrhunski nastopi tekmovalcev, 
sproščeno vzdušje in dobra organi-
zacija so prav gotovo zaznamovali DP 
2011.

Bazensko državno prvenstvo 2011

REZULTATI DP 2011:

V petek in soboto, 25. in 26. novem-
bra, je v kopališču Pristan v Mariboru 
potekalo bazensko državno prvenst-
vo v prostem potapljanju 2011.

Skupna razvrstitev:
1. mesto Samo Jeranko  DPR Tjulnji  237,7 točk
2. mesto Jure Daić  H2O team  214,4 točk
3. mesto Matej Bergoč H2O team  136,9 točk
4. mesto Martin Mali H2O team  134,2 točk
5. mesto Uroš Logonder DPD Kranj  105,0 točk
6. mesto Maša Šorn H2O team  52,0 točk
7. mesto Aleš Kostomaj  DPD Bled 44,5 točk
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Vesele praznike 
in čim več uspeha, ter srečno v letu 2012

ti želi ekipa Divestrong

DIVESTRONG center se nahaja 
v Šiški v Janševi ulici 2. Dostop 
je zelo enostaven, saj se lahko z 

avtom pripeljete prav do potapljaškega 
centra, kjer vas čakajo razpoložljiva 
parkirišča, tako da lahko brez proble-
ma naložite opremo v avto.
Potapljaški center Divestrong je nov 
center, ki je nastal na podlagi čez 20 
let potapljaških izkušenj. Inštruktorji 
centra so do danes izobrazili čez 1500 
tečajnikov.
Potapljaški center se lahko pohvali 
s široko paleto različnih tečajev, od 
začetnega in vse do tečaja za PADI 
inštruktorja potapljanja. Matko Mioč 
je namreč Course Direktor, kar je 
najvišji inštruktorski naziv potapljaške 
šole PADI. Poleg osnovnih tečajev se 
lahko odločate med celo vrsto različnih 
tečajev specialnosti, kot npr. tečaj suhe 
obleke, tečaj digitalne podvodne foto-
grafije, tečaj podvodnih razbitin in še 
mnogo drugih. Prav tako se lahko kot 
PADI inštruktor izobrazite za inštruktorja 
teh specialnosti in posledično sami 

svojim tečajnikom ponujate večji spekter 
potapljaških tečajev. 
Potapljaški center je opremljen s 
povsem novo vrhunsko opremo Aqua-
lung, ki si jo je možno tudi izposoditi za 
tečaj ali potapljanje. Posebno pozor-
nost pritegnejo suhe obleke Aqualung 
Blizzard, ki so na voljo vsem, ki bi si jih 
želeli izposoditi. V centru je Bauerjev 
kompresor za uporabo v centru in za 
vse tiste, ki imajo svoje jeklenke in 
potrebujejo polnjenje, kar  je zaradi 
odlične lokacije potapljaškega centra 
zelo enostavno in hitro.
Učilnica je opremljena s tehnološkimi 
in drugimi pripomočki za izvedbo 
kakršnih koli potapljaških in drugih 
tečajev. Med drugim sta v njej velik 
LCD Sony televizor z dolby-sistemom, 
na katerega lahko priklopite računalnik 
in tako predvajate slide, velika bela 
tabla z listi,  velika RDP tabla za razla-
ganje dekompresijske teorije in rekre-
ativnega planerja potopov, komplet 
kisika za izvajanje tečaja O2 provider 
in seveda »Ančka«ter defibrilator za 
izvajanje tečaja prve pomoči. Učilnica 
je opremljena s stoli in mizami za 8-10 

tečajnikov in jo lahko najame vsakdo, ki 
potrebuje prostor za izvajanje tečajev.
Center je prijeten kraj za druženje, saj 
ga polnijo topli ljudje, ljudje, ki so vedno 
veseli vsakršne družbe in vsakogar 
vedno prijazno sprejmejo. Sem in tja 
pogledamo skupaj kakšno nogometno 
ali košarkarsko tekmo. Namenjen je tudi 
medsebojni pomoči, ki je še posebej 
pomembna med inštruktorji potapljanja, 
saj lahko predvsem s tem dvignemo 
nivo potapljanja v Sloveniji. V ta namen 
je bilo ustvarjeno tudi Združenje pro-
fesionalnih potapljačev Divestrong, ki 
ima sedež prav v potapljaškem centru 
Divestrong. Poslanstvo združenja je 
izobraževanje potapljaških inštruktorjev 
ne le z višjega nivoja navzdol, temveč 
tudi obratno. To pa zato, ker se lahko 
od vsakega človeka nekaj naučiš in je 
medsebojna pomoč na vseh ravneh, 
tako na potapljaški kot tudi na poslovni 
in osebni, zelo dobrodošla.          
Podjetje Divestrong, d.o.o., je uradni 
distributer za potapljaško opremo Aqua-
lung in dobavlja to opremo trgovinam po 
vsej Sloveniji. Opremo lahko kupite ali si 
jo ogledate v potapljaškem centru Dive-
strong, v Kranju v trgovini Azimutsport, v 
Mariboru v novonastali trgovini BigWing 
Divers in v potapljaškem centru Nemo 
Divers v Portorožu.

PRVI IN EDINI PADI POTAPLJAŠKI 
CENTER V PRESTOLNICI!

Potapljaška šola PADI je v Sloveniji 
prisotna od leta 1994,  letos pa 
je Ljubljana dobila svoj prvi PADI 
potapljaški center (PADI recreational 
facility) – DIVESTRONG.

Mirko Lindtner     Foto: Divestrong

 
 
 
 
 
 
 

PRVI IN EDINI PADI POTAPLJAŠKI CENTER V PRESTOLNICI! 
 
 Potapljaška šola PADI je v Sloveniji prisotna od leta 1994, pa je bilo kljub temu 
potrebno čakati do leta 2011, da se je vendarle zgodilo. Ljubljana je dobila svoj prvi PADI 
potapljaški center – DIVESTRONG.  
 

                  
 DIVESTRONG center se nahaja v Šiški na Janševi ulici 2. Dostop do potapljaškega 
centra je zelo enostaven, saj se lahko z avtom pripeljete prav do potapljaškega centra, kjer vas 
čakajo razpoložljiva parkirišča tik pred centrom, tako da lahko brez problema naložite opremo 
v avto. 
  Potapljaški center Divestrong je sicer nov center, ki pa je nastal na podlagi 
dolgoletnih izkušenj iz potapljanja in potapljaškega izobraževanja. Divestrong-ovi inštruktorji 
so do danes izobrazili čez 1500 tečajnikov in imajo čez 20 let potapljaških izkušenj in čez 14 
let izkušenj na področju izobraževanja potapljačev. 

Zaradi izkušenj in opravljenega izobraževanja inštruktorjev Divestrong-a se lahko 
potapljaški center pohvali s široko paleto različnih tečajev od začetnega pa vse do tečaja za 
PADI inštruktorja potapljanja.  Matko Mioč je namreč Course Direktor po šoli PADI, naziv, 
ki predstavlja najvišji inštruktorski naziv po tej potapljaški šoli. Poleg osnovnih tečajev se 
lahko odločate med celo vrsto različnih tečajev specialnosti, kot npr. tečaj suhe obleke, tečaj 
digitalne podvodne fotografije, tečaj podvodnih razbitin in še mnogo drugih. Prav tako se kot 
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Ob tej priložnosti smo poklicali 
starosto hiperbarične in po-
morske medicine, prof. dr. 

Stracimirja Gošovića, avtorja knjige, 
in ga posebej za revijo Potapljač za-
prosili za kratek intervju, v katerem 
nam je predstavil Ronjenje u sigur-
nosti od leta 1971 do danes. 

Povejte nam prosim, kako je 
daljnega leta 1971 nastala prva 
izdaja Ronjenje u sigurnosti in 
komu je bila knjiga takrat na-
menjena?
Do leta 1971 so bili na območju bivše 
Jugoslavije na voljo potapljačem le 
redki primerki knjige dr. Nikole 
Babca Ronjenje i podvodni radovi iz 
leta 1953. Ta odlična knjiga vsebuje 
zgolj tehnične probleme potapljanja 
v klasičnem skafandru, ni pa omenje-

no avtonomno potapljanje, ki v času 
pisanja njegove knjige pri nas sploh 
ni obstajalo. Prav zaradi tega so 
me potapljači splitskega Mornarja, 
med katerimi bi posebej izpostavil 
Milovana Sekulića in Đorđeta Koma-
zeca, nagovorili, da sem pričel pisati 
knjigo o medicinsko-tehničnih in 
edukacijskih problemih avtonomne-
ga potapljanja. Tako je nastalo prvo 
Ronjenje u sigurnosti. 

Kakšno je bilo potapljanje in 
kakšno šolanje potapljačev v tem 
času? Od koga oziroma iz česa 
so se učili?
Le redki potapljači v Splitu, Pulju in 
Sloveniji so konec petdesetih let 20. 
stoletja imeli aparate na zrak in uteži. 
S tem so se praktično potapljali le 
v kopalkah. Potapljaški tečaji so v 

Ekskluzivni intervju za revijo Potapljač 
s prof. dr. Stracimirjem Gošovićem

Letos mineva štirideset let od prve 
izdaje za mnoge kultne knjige 
Ronjenje u sigurnosti, ki na območju 
bivše Jugoslavije velja za svojevrstno 
»biblijo« potapljanja. Knjiga je pod na-
slovom Ronjenje u sigurnosti – Prvo i 
obnovljeno izdanje konec letošnjega 
septembra ponovno ugledala luč 
sveta, a le za kratek čas, saj je bila, 
kljub temu da je ni mogoče dobiti v 
knjigarnah, v prej kot mesecu dni 
razprodana. Knjiga oblikovno sledi 
izvirniku, saj je med drugim ohranjen 
motiv na ovitku, ki ga je leta 1971 
narisal prof. Bojan Pešl, fotografije 
pa ostajajo dokumentarno črno-bele. 
Vsebina je osvežena in posodoblje-
na. S tem je knjiga ponovno postala 
aktualna tako za potapljače vseh 
kategorij kot tudi za inštruktorje. 

RONJENJE 
U SIGURNOSTI

Branko Ravnak     Foto: G. Bosonoga



DECEMBER 2011 •                         •   13

p r o f .  d r .  S T R A C I M I R  G O Š O V I Ć  -  I N T E R V J U

tistem času trajali okoli štiri tedne. 
Načrt in program tečajev se takrat 
nista razlikovala od tistih za prvo 
kategorijo avtonomnih mornariških 
potapljačev. Na začetku so na tečajih 
tehnično problematiko v glavnem pre-
davali potapljači, ki so bili podoficirji 
ali oficirji JVM (Jugoslovanska vojna 
mornarica), medicino potapljanja pa 
so obširno in sistematično predavali 
mornariški zdravniki. Potapljači so si 
na predavanjih večinoma zapisovali 
in se kasneje iz zapiskov učili. Ob 
koncu tečaja so sledili teoretični 
in praktični izpiti, pri čemer je tre-
ba poudariti, da sta bili kakovost 
teoretičnega in praktičnega dela ter 
kontrola naučenega na zelo visokem 
nivoju. 

Kaj  se je  po vašem mnenju 
spremenilo v potapljanju v teh 
štiridesetih letih? Je postalo 
potapljanje varnejše ali samo 
dostopnejše večjemu števi lu 
ljudi?
Veste, v zadnjih dvajsetih letih se 
teoret ično in prakt ično šolanje 
potapljačev vse bolj reducirata. 
Šolanje potapljačev v največjem 
delu poteka v potapljaških centrih 
izključno na komercialni bazi, pogo-
sto se zaključi v dveh vikendih, re-
dkeje traja dlje, zaradi česar sta tako 
teoretično kot praktično znanje na 
nižjem nivoju. Vseeno je treba izpo-
staviti, da obstaja manjši del odlično 
opremljenih potapljaških centrov 
in klubov, v katerih se še vedno 
pridobiva znanje na visokem nivoju. 
Kratkotrajnost šolanja se danes do 
neke mere nadomešča s tehnično 
bolj kakovostno potapljaško opre-
mo, z vidika varnosti pa v glavnem z 
uporabo kakovostnih zaščitnih oblek 
(suhe obleke variabilnega volumna), 
obvezno uporabo kompenzatorja 
plovnosti in, kar je najvažnejše, 
poleg glavnega tudi z uporabo re-
zervnega hidrostatskega regulatorja. 
Vse pogosteje se uporabljajo tudi 
potapljaški računalniki, ki ob pra-
vilni uporabi in tehnični kontroli še 
povečujejo stopnjo varnosti. Menim 
pa, da nepopolnega teoretičnega in 
praktičnega znanja tehnika ne more 
v popolnosti nadomestiti. Znanje 
bi moralo slediti zdajšnjemu nivoju 

tehnične opremljenosti oziroma 
razvoju opreme. Vsemu temu je tre-
ba dodati tudi problem neobvezne 
medicinske selekcije in kontrole 
potapljačev, kar prav tako ogroža 
varnost potapljačev. Zaradi tega 
se zavzemam za to, da se ponovno 
uvedeta medicinska selekcija nepro-
fesionalnih potapljačev in obdobna 
liberalnejša zdravstvena kontrola. 
Navedeno zahtevo posebno jasno 
definirajo obvezujoči predpisi v 
nekaterih zahodnih državah.

Danes obstaja precej načinov, 
kako se naučiti potapljati, od 
videa do tako imenovanega e-
learninga, tečaja preko interneta. 
Koliko so v tem modernem času 
knjige, kot je vaša, še vedno ak-
tualne?
Menim, da so knjige, kot so Ronjenje 
u sigurnosti in njej podobne, v pri-
meru, da se dobro preučijo, lahko še 
vedno zelo uporabne. O uporabnosti 
moje knjige pa sam ne morem govo-
riti in presojo prepuščam bralcem. 

Zakaj ste se odločili, da za po-
natis, ki je izšel letos, vzamete 
prav prvo izdajo iz leta 1971? Je 
na to odločitev vplivalo dejstvo, 
da ste profesionalna in vojna po-
tapljanja kot tudi komercialna in 
mornariška globinska potapljanja 
obdelali v drugih knjigah?

Osnovni razlog, zakaj se knjiga 
Ronjenje u sigurnosti v izvirni obliki 
tiska znova, je njena popularnost in 
ugoden sprejem širokega kroga upo-
rabnikov skozi štirideset let, ne naza-
dnje tudi povpraševanje po prvi izdaji 
iz leta 1971, saj ta izdaja velja za 
svojevrstno bibliofilsko redkost. Knji-
ga je namreč imela najmanjši obseg 
izmed vseh poznejših izdaj, vendar 
je kljub temu celovito obdelala me-
dicinsko-tehnično in učno gradivo za 
potrebe potapljačev in inštruktorjev 
rekreativnega potapljanja, kot ga 
imenujete danes. Drugi razlog je 
dejstvo, da sem v štiridesetih letih v 
ponovljenih izdajah in drugih stroko-
vnih knjigah (Commercial And Naval 
Deep Diving Manual in Priručnik za 
profesionalna i vojna ronjenja, op.) 
obdelal tako profesionalno, vojno 
kot tudi komercialno in globinsko 
potapljanje.

V čem se knjiga Ronjenje u sigur-
nosti – Prvo i obnovljeno izdanje, 
ki je izšla konec leta, razlikuje od 
prve izdaje iz leta 1971?
Kljub želji, da bi se Ronjenje u si-
gurnosti – Prvo i obnovljeno izdanje 
čim bolj približalo izvirni izdaji iz 
leta 1971, in zaradi želje, da bi bila 
knjiga enako uporabna kot pred 
štiridesetimi leti, jo je bilo potrebno 
temeljito posodobiti. Posodobitev je 
obsegala izločitev zastarelih tekstov 
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in prilagoditev nekaterih tekstov o 
tehniki in medicini potapljanja, ki 
kažejo na probleme v začetni fazi 
avtonomnega potapljanja. V knjigo 
je bilo potrebno vnesti številne nove 
tehnične podatke, nove dekompre-
sijske tabele in tabele, ki poeno-
stavljajo pripravo plinskih mešanic. 
Kljub navedenemu smo naredili vse, 
da je knjiga obdržala videz izvirnika, 
zato smo tudi ohranili črno-bele fo-
tografije in nismo dodajali barvnih. 
Čeprav prvi izdaji manjkajo številna 
poglavja, ki so bila dodana v nasle-
dnjih izdajah in v katerih so bile ob-
delane številne tehnike potapljanja v 
posebnih pogojih, knjiga praktično 
prikazuje standardno avtonomno po-
tapljanje na celovit način, kar je do-
volj za šolanje vseh kategorij rekrea-
tivnih potapljačev, od potapljačev 
začetnikov do inštruktorjev najvišjih 
kategorij. Knjiga je izdana v moderni 
tehniki na kvalitetnem papirju in z do-
bro vezavo, kar ni vplivalo na ceno, 
tako da je knjiga cenovno še vedno 
dostopna potapljačem. 

V knjigi ste v poglavju Razvoj 
podvodnih aktivnosti na Jadranu 
dodali še kratek pregled dogajanj 
med leti 1964 in 1990. Ali po 
vašem mnenju obstaja možnost, 
da kdaj izide podrobna zgodovina 
potapljanja v jadranski regiji?

Moram vam reči, da kljub velikim 
težavam že dal j  časa zbiram in 
urejam podatke o zgodovini po-
tapljanja v jadranski regiji od Avstro-
Ogrske pa vse do današnjih dni. 
Trenutno ne razmišljam o samo-
stojni knjigi, saj je delo preobširno 
in  zah teva  ogromno časa.  To 
prepuščam drugim, ki želijo na-
pisati  zgodovino potapljanja na 
območju bivše Jugoslavije ali pa 
zgodovino potapljanja samostojnih 
republik. Del gradiva oziroma pov-
zetek pripravljam za prvo slovensko 
izdajo Ronjenja u sigurnosti, ki je v 
pripravi na zahtevo potencialnega 
založnika.

Če je bila prva izdaja posvečena 
inženi r ju  Kar lu  Baumanu in 
potapljačem, zaradi katerih ste 
vzljubili potapljanje, komu je 
posvečena nova izdaja?
P r v a  i n  o b n o v l j e n a  i z d a j a  j e 
posvečena mojim vnukom, poleg 
tega pa se z originalnim ovitkom 
in precejšnjim delom risb, ki so 
ostale v novi knjigi, želim pokloniti 
spominu na prerano umrlega dolgo-
letnega sodelavca in prijatelja prof. 
Bojana Pešla, čigar korenine so 
slovenske. Bojan, ki je bil po osno-
vni izobrazbi slikar, je bil dolga leta 
kustos Pomorskega muzeja Split in 
velik zaljubljenec v morje. 

Knjiga je, kljub temu da je ni v 
knjigarnah, praktično razproda-
na. Ali ste presenečeni?
Seveda sem presenečen, kako ne bi 
bil. Knjiga, iz katere so se v času, ko 
ni bilo modernih učnih pripomočkov, 
uči le pr ve generaci je špor tn ih 
potapljačev pri nas, kasneje pa tudi 
njihovi sinovi, hčerke in vnuki, je 
v vsem tem času pridobila izreden 
ugled. Čeprav gre za delni ponatis 
prve izdaje, ki mu je sledilo skupaj 
z angleško izdajo še šest razširjenih 
izdaj, je bila celotna naklada 1000 
izvodov razprodana prej kot v mese-
cu dni. Prav tako je tudi že vnaprej 
prodan del naklade ponatisa, ki bo 
izšel v kratkem, kar je zame res 
prijetno presenečenje. 

Če so anglofoni s šesto izdajo s 
pomočjo Best Publishing Com-
pany dobili Safe diving, ali ob-
staja upanje, da Slovenci, ki so 
po vaših besedah največji kupci 
Ronjenja u sigurnosti, dobijo 
svojo prvo izdajo v slovenščini? 
Pričakovanje, da se knjiga pojavi 
v slovenskem jeziku, je povsem 
realno, predvsem zato, ker mlajše 
generacije v Sloveniji vse manj poz-
najo hrvaški in srbski jezik. Priprave 
za prvo slovensko izdajo so že v teku 
tako s strani avtorja kot grafičnega 
urednika in potencialnega založnika. 
Za osnovo bo uporabljen izvorni 
tekst zadnje knjige, dopolnjen z 
obširno zgodovino potapljanja, so-
dobno grafično podobo in aktualnimi 
barvnimi fotografijami. 

Spoštovani profesor, hvala, ker 
ste si vzeli čas za naše bralce. Naj 
vas ob koncu samo še vprašam, 
kje je mogoče dobiti knjigo.
Pogovor mi je bil v veselje. Kar 
se tiče knjige, pa kot že rečeno, 
čakam na ponatis. Zaenkrat se po 
mojih podatkih še nekaj izvodov 
dobi v Plavalnem klubu Slovenske 
Konjice, ki januarja pripravlja festival 
podvodnega filma in videa, kamor 
so me povabili. Vendar, saj veste, 
v mojih letih je težko obljubljati za 
daleč naprej. Če bom živ in zdrav, 
se verjetno vidimo konec januarja v 
Sloveniji. 
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Invazivna školjka osvaja nova okolja 

N ajveč tujerodnih vrst v slovenskem 
delu Jadranskega morja je znanih 
med mehkužci. O tujerodnem golem 

polžu Bursatella leachi smo v Potapljaču že pi-
sali, znano pa je tudi pojavljanje velikega polža 
vrste Rapana venosa. Še več je tujerodnih 
vrst med školjkami. Med užitnimi sta najbolj 
znani japonska ostriga (Crassostrea gigas) in 
filipinska vongola (Tapes philippinarum). Za 
zdaj je znano vsaj še pojavljanje školjke vrste 
Anadara inaequivalvis, za katero je znanih 
nekaj lokalitet na sedimentnem dnu. 
Pred kratkim je bila prvič v slovenskem morju 
zabeležena nova vrsta tujerodne školjke 
Musculista senhousia. To poletje smo jo 
imelo priliko videti v velikem številu v laguni 
Škocjanskega zatoka. Gre za azijsko vrsto 

Danes je širjenje tujerodnih 
organizmov eden izmed najbolj 
perečih problemov, ki ogrožajo 
biološko raznovrstnost. Še ne-
davno so strokovnjaki ocenje-
vali, da se v Sredozemskem 
morju vsako leto pojavi 10 no-
vih tujerodnih vrst, najnovejše 
ocene pa napovedujejo celo 1 
vrsto na vsakih 10 dni. A četudi 
jemljemo te ocene z zadržkom, 
se moramo soočiti z dejstvom, 
da se tujerodne vrste pojavljajo 
tudi v slovenskem morju.

iz družine klapavic (Mytilidae), ki izvira iz 
zahodnega Pacifika. V severnem Jadranu 
se pojavlja že skoraj dvajset let, saj so jo v 
zgodnjih devetdesetih letih opazili v somorni 
laguni Sacca di Goro v bližini delte reke Pad. 
Domnevajo, da je v Sredozemsko morje 
prišla najverjetneje z marikulturo. Ta pacifiški 
sorodnik naše klapavice zraste v dolžino 
do 25 mm in 12 mm v širino. Tanka lupina 
je gladka, ovalne oblike in ornamentirana 
z radialnimi brazdami. Običajno so lupine 
svetlo rjave, zelenorjave ali redkeje tudi 
olivno zelene barve. Tako kot klapavice ima 
tudi ta vrsta bisusne niti za pritrjanje. 
V laguni se je M. senhousia pojavljala na 
različnih predelih, vendar vedno v velikem 
številu. Mladi primerki, ki so merili le nekaj 
milimetrov v dolžino, so se pojavljali tudi v 
obrežni vegetaciji. Drugod po svetu poročajo 
o izjemno visokih gostotah te školjke na 
enoto površine. Ta naj bi znašala do več 
kot 2500 primerkov na m2, nekateri avtorji 
poročajo celo o 150.000 primerkih na m2! 
Čeprav je M. senhousia v nekaterih sever-
nojadranskih lagunah prisotna že dvajset 
let, še vedno ni povsem jasno, ali dejansko 
povzroča ekološke probleme v novem 
okolju. Prva laguna, Sacca di Goro, v katero 
se je školjka naselila, je zelo opustošena. 
Znano je, da so okolja, ki so opustošena 
in za katera so značilni spremenljivi okoljski 
dejavniki, najbolj primerna za naseljevanje 
tujerodnih vrst. Čas bo torej pokazal, kaj bo 
tujerodna školjka prinesla novemu okolju in 
kakšna bo njena nadaljnja usoda.

dr. Lovrenc Lipej     Foto: Borut Mavrič
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IZOBRAŽEVANJE -  POTAPLJANJE IN POTOVALNA SLABOST

P otapljači veliko potujemo z 
avtomobili, ladjami in s čolni, 
da prispemo do želenega kraja 

potopa. Prav tako smo se nekateri že 
potapljali v valovitem morju. Tako smo 
potapljači velikokrat izpostavljeni večji 
možnosti nastopa potovalne slabosti. 
V prispevku bom opisal potovalno 
slabost, zakaj do nje pride, kako se 
manifestira, kako se ji lahko skušamo 
izogniti, kako lajšati posledice in dodal 
še nekaj o zdravljenju.
Potovalna slabost je zaenkrat še sla-
bo raziskan odziv našega telesa na 
preživljanje časa v premikajočem se 
okolju. Razumeti dinamiko potovalne 
slabost raziskovalcem še dandanes 
predstavlja izziv.
Potovalna slabost nastopi zaradi 
nasprotujočih si podatkov, ki jih čutila 
pošljejo možganom. Možgani na eni 
strani dobijo podatke, ki jim jih prek vid-
nih dražljajev posredujejo oči, na drugi 
strani pa nenehno zbirajo podatke o 

položaju telesa, ki jim jih posreduje 
ravnotežni organ in čutila, ki zaznavajo 
položaj mišic. Omenjena čutila so prila-
gojena na zbiranje podatkov iz okolja, 
ki je bolj ali manj nepremično. Ko se 
okolje, ob vožnji z avtomobilom, ob 
plovbi z ladjo ali ob guganju v valovitem 
morju na dekompresijskem postanku, 
nenadoma prične premikati, se po-
datki, ki prispejo do možganov preko 
vidnega čutila, ne ujemajo s podatki, ki 
jih posreduje ravnotežni organ in čutila, 
ki zaznavajo položaj mišic. Zaradi opi-
sanega neskladja nastopi potovalna 
slabost. (Hojnik, 2010)
Za lažje razumevanje lahko to pona-
zorimo z vožnjo avtomobila. Kadar 
sami vozimo avto, se naši možgani 
pred ovinkom »pripravijo« nanj, ker v 
zavijanju dejavno sodelujemo. Kadar 
namesto nas vozi kdo drug (mi pa ob 
tem beremo še turistični vodnik), »pri-
prava« na ovinek izostane, ker čutila 
možganom prinašajo podatke o tem, 
da mirno sedimo in da se naše okolje 
ne premika. Ker si vidne informacije 
in tiste o ravnotežju nasprotujejo, jih 
možgani ne znajo pravilno uskladiti, 
zaradi česar prihaja do slabosti. (Hoj-
nik, 2010)
Potovalno slabost lahko občuti prav 
vsak z normalno delujočim ravnotežnim 
organom. Pogostejša je pri otrocih, 
s starostjo pa pogostost pojavljanja 

potovalne slabosti upada. Sicer pa se 
potovalna slabost ne manifestira samo 
s slabostjo in bruhanjem, temveč gre 
za širši spekter znakov in simptomov, 
ki se postopno razvijejo. (Bennett, 
Cronje, Campbell, 2006)
Nekateri potovalno slabost imenujejo 
tudi morska bolezen, ta pojem ni 
najbolj primeren, saj ne gre za bo-
lezen, temveč reakcijo organizma. 
Ena od teorij zakaj nastopi potovalna 
slabost govori, da gre za obrambno 
reakcijo organizma. Organizem zazna 
senzorično neskladje, kot neurološko 
motnjo zaradi zastrupitve in zato izzove 
bruhanje oziroma nastop znakov in 
simptomov potovalne slabosti. (Ben-
son, 2002)
Najprej se manifestira kot slabost v 
trebušni votlini. Če smo še vedno 
izpostavljeni premikajočemu se okolju 
se pojavi splošna slabost z občutkom 
toplote po telesu in željo po svežem 
zraku. Nekateri imajo pordelo kožo. 
Večina pa je bleda v obraz in jih obliva 
hladen pot. Zatem pa običajno nastopi 
bruhanje. Po bruhanju se običajno 
počutimo bolje, vendar, če smo še 
vedno izpostavljeni premikajočemu 
se okolju, se slabost z bruhanjem 
ponovi. Kot simptom pri potovalni sla-
bosti se lahko pojavi tudi glavobol, ki 
običajno seva v prednjem delu glave 
in ga lahko spremlja omotica. Pojavi 
se povečano izločanje sline, sporiga-
vanje in napenjanje. Pred bruhanjem 
se lahko pojavi zehanje, vzdihovanje in 
hiperventilacija, slednja predvsem pri 
ljudeh, ki so anksiozni zaradi razmer, 
ki so jim izpostavljeni. Če smo nepre-
stano izpostavljeni premikajočem se 
okolju, kot je na primer večdnevno 
valovitvo morje, lahko slabost traja tudi 
več dni, vendar se večina ljudi po dveh 
do treh dneh prilagodi takšnemu okolju 
ter znaki in simptomi potovalne slabosti 
izginejo. (Benson, 2002)  
Potapljači moramo upoštevati, da 
človek z bruhanjem izgubi veliko 
tekočine, torej dehidrira. Vemo pa, da 
je dehidracija eden od dejavnikov, ki 
poveča možnost nastopa dekompre-
sijske bolezni. Zaradi tega je potrebno 
poskrbeti za primerno rehidracijo. 
(Bennett in ostali, 2006)

POTAPLJANJE IN POTOVALNA SLABOST

Nemir, slabost, glavobol, bruhanje, … 
Vsakdo izmed nas je opisano gotovo 
enkrat v življenju doživel med vožnjo 
z avtomobilom, avtobusom, letalom, 
s čolnom ali kakšnim drugim prevoz-
nim sredstvom. To je bila potovalna 
slabost.

Marko Hlebec     Foto: Marko Hlebec
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Zato, da bi se izognili nastopu potovalne 
slabosti, je pomembna tudi prehrana 
potapljača. Priporočljivo je uživanje ne-
mastne hrane, kompleksnih ogljikovih 
hidratov (sadje in žitarice). Vsekakor pa 
ni priporočljivo potovati in se potapljati s 
praznim želodcem, saj to med drugim 
predstavlja tudi dodatno tveganje pri 
potapljanju zaradi nižjega krvenga sla-
dkorja. Izogibati se je potrebno uživanju 
alkoholnih pijač kot tudi potovanju 
oziroma potapljanju dan po tem, ko 
smo z alkoholom pretiravali (»maček«). 
Pomemben dejavnik pri preprečevanju 
potovalne slabosti je tudi to, kje se 
zadržujemo na ladji. Potapljač naj se 
zadržuje na tistem delu, ki je najbolj 
stabilen. To je običajno v osrednjem 
delu plovila, ki je najbližje vodni liniji. 
Na ladji smo obrnjeni v smeri vožnje s 
pogledom na oddaljeno nepremično 
točko na obali oziroma obzorju. Izogibati 
se je potrebno tudi vdihavanju ladijskih 
izpušnih plinov in se izogibati drugim 
neprijetnim vonjavam. (Bennett in ostali, 
2006) Priporočljivo je, da potniki, ki jim 
je slabo, niso v stiku z drugimi. Običajno 
se zgodi, da nekomu, ki vidi drugega, 
ki mu je slabo, postane slabo. (Joiner, 
2001) 
Pri preprečevanju nastopa potovalne 
slabosti si lahko pomagamo tudi z 
zdravili. Vendar ali je uporaba tovrstnih 
zdravil varna za potapljače? Ali zdravila 
učinkujejo na potapljača tako, da so za 
potapljača med potapljanjem nevar-
na? Na spletnem portalu Slovenske 
potapljaške zveze (www.spz.si) so 
obiskovalci odgovarjali na anketno 
vprašanje, ali jemljejo zdravila proti 
potovalni slabosti, ko se potapljajo. Na 
zastavljeno vprašanje je odgovorilo 24 
obiskovalcev spletne strani. 17 (71 %) 
jih je odgovorilo, da nimajo težav s poto-
valno slabostjo, 5 (21 %) jih je odgovo-
rilo, da ne uporabljajo zdravil in 2 (8 %) 
sta odgovorila, da uporabljata zdravila. 
Rezultati vsekakor niso reprezentativni, 
saj gre za statistično premajhen vzo-
rec, zato so vsakršna posploševanja 
neutemeljena in zmotna. Mogoče nam 
lahko rezultati prikažejo le okvirno sliko 
o tem, kolikšen odstotek slovenskih 
potapljačev jemlje zdravila proti poto-
valni slabosti. Potrebno bi bilo opraviti 
natančnejšo in obsežnejšo raziskavo, 
s pomočjo katere bi lahko potegnili 
zanesljivejše zaključke.

Poznamo več zdravil, ki se jih lahko upo-
rabi predvsem pri preprečevanju nasto-
pa potovalne slabosti. Preprečevanje 
je uspešnejše kot zdravljenje, ko 
se slabost že pojavi. V Sloveniji je v 
lekarnah brez recepta mogoče dobiti 
zdravilo z imenom Dramina. Zdravilna 
učinkovina v zdravilu je dimenhidrinat, 
ki na osrednji živčni sistem deluje 
zaviralno. (Kardinar, 2003). Tovrstna 
zdravila lahko povzročijo zmanjšano 
pozornost, zaspanost, slabši odziv in 
nadzor dogajanja, vrtoglavico, motnje 
vida in sluha, slabost. Ti učinki se pri 
posamezniku izrazijo z različno inten-
zivnostjo in v različnih oblikah, kar je 
odvisno od starosti uživalca zdravila, 
spola, telesne zgradbe, telesne teže, 
bolezenskega stanja, sočasnega je-
manja drugih zdravil ali pitja alkohola. 
(Rupret) 
Med slovenskimi potapljači so poznani 
tudi skopaminski obliži proti potovalni 
slabosti, ki jih je možno kupiti v tujini. 
Pri uporabi teh obližev je potrebno biti 
previden, saj je bilo ugotovljeno, da pri 
posameznikih povzročajo psihotično 
vedenje. Poleg tega je potrebno pri 
uporabi teh obližev biti pozoren na to, 
da učinkovine ne prenesemo na oči, 
saj bi to povzročilo močno razširitev 
zenic. (Joiner, 2001)
Uporaba tovrstnih zdravil lahko priza-
dene človekove sposobnosti, ki so 
potrebne za reševanje zahtevnejših 
psiholoških in motoričnih nalog. Na take 
naloge naletimo tudi pri potapljanju; 
varnostni postopki, samoreševanje, 
reševanje in drugi postopki. Nepravilna 
reakcija na morebitne težave, na katere 
lahko naletimo pod vodo, lahko privede 
do potapljaške nesreče. Dimenhidrinat 
pa lahko povzroči večjo možnost na-
stopa narkotičnega delovanja dušika. 
(Campbell)
Alternativa sintetičnim zdravilom je 
ingver, za katerega so ugotovili, da 
učinkovito omili potovalno slabost in 
nima sedativnega učinka. (Kardinar, 
2003) Zaradi navedenega je ingver 
primeren tudi za potapljače.
Potovalna slabost je gotovo ena 
do neprijetnosti, ki pogosto sprem-
lja potapljače. Poznavanje poto-
valne slabosti in možnosti njenega 
preprečevanja bodo prav gotovo pripo-
mogli k temu, da bodo naši potapljaški 
izleti prijetnejši in varnejši.

Literatura in viri:
• Hojnik, V. 2010. Naša lekarna št. 

44. Ljubljana.
• Bennett, P. B., Cronje, F. J., Cam-

pbell, E. S. 2006. Assessment Of 
Diving Medical Fitness For SCUBA 
Divers And Instructors. Flagstaff: 
Best Publishing Company.

• Benson, A.J. 2002. Motion Sick-
ness, Medical Aspects of Harsh 
Environments Volume 2. Wal-
ter Reed Army Medical Center 
Washington DC.

• Spletna anketa SPZ. 2011. (citirano 
1. 11. 2011) Dostopno na spletnem 
naslovu: http://www.spz.si.

• Rupret, S. 2011. Zdravila, ki vpli-
vajo na sposobnost upravljanja vozil 
in strojev. (citirano 1. 11. 2011). 
Dostopno na spletnem naslovu: 
http://www.lek.si/si/skrb-za-zdra-
vje/nasveti-za-uporabo-zdravil/
prometna-varnost/upravljanje-vo-
zil/#01.

• Kardinar, M. 2003. Potovalna 
slabost. (citirano 1. 11. 2011). 
Dostopno na spletnem naslovu: 
http://www.pomurske-lekarne.
si/si/index.cfm?id=1717.

• Campbell, E. Medications, Drugs 
and Substance Abuse. (citirano 1. 
11. 2011). Dostopno na spletnem 
naslovu: http://www.scuba-doc.
com/drugsdiv.htm.

• Joiner, J.T. 2001. NOAA Diving 
Manual. NOAA.



20   •                        • DECEMBER 2011

Š P O R T  -  P O D V O D N I  L O V

Drugi krog na Malem Lošinju je 
bil že tradicionalno v organiza-
ciji DPR Pozejdon Krško, čigar 

tekmovalci tekmujejo izključno na tej 
tekmi, kljub temu pa tamu ne zasledimo 
številnih, izredno dobrih posameznikov 
iz Ljubljane, Maribora itd.
Kaj lahko naredi nacionalna zveza na 
področju športa, v katerem tekmujejo 
izključno posamezniki iz ene regije?
Kaj lahko naredi društvo, ki organizira 
»Državno prvenstvo«, na katerem 
tekmujejo tekmovalci iz ene regije, 
obalno-kraške? 
Največji absurd je v tem, da obstajajo 
lovci, ki so veliko boljši od večine, ki 
trenutno tekmuje, vendar se tekmovanj 
v podvodnem lovu ne udeležujejo iz meni 
neznanih razlogov. 
Nekaj je potrebno spremeniti, če želimo 
tekmovanje dvigniti na višji nivo in 
tako privabiti še večje število kvalitet-
nih, vrhunskih podvodnih lovcev in 
posledično tudi večje število sponzorjev 
za nujno potrebna finančna sredstva za 
kritje stroškov tekmovanja.
Kot organizatorju mi je izziv, da v 
prihodnje na prvi krog privabim čim 
večje število tekmovalcev iz drugih regij. 
Mogoče bi bilo tretji krog locirati v vsem 
nam znano hrvaško Istro, morda Krk ...
Mogoče moje razmišljanje zve-
ni utopično, vendar po pogovorih z 
nekdanjimi tekmovalci venomer pridemo 
do spoznanja, da tekmovanja na istih lo-
kacijah ne producirajo kvalitetnih lovcev, 
temveč le favorizirajo lokalne. Glede na 
navedeno se tekma na Malem Lošinju 
bistveno ne razlikuje od slovenske, saj 
se že vrsto let organizira na isti lokaciji. 
Zakaj pravim favoriziran? Ker na tako 
majnem območju, kot je naša obala, 
dobri podvodni lovci z dobro opremo, 
sonarji in GPS sistemi lahko hitro pre-
gledajo teren in tako razkrijejo skoraj vse 
pozicije, ki obetajo. To jim lahko uspe 
že v nekaj letih, če pa tekmuješ deset, 

petnajst let na istem terenu, je izraz »fa-
voriziran« povsem jasen.
Zaenkrat ni veliko navdušencev, ki so 
pripravljeni trdo garati, da se tako tekmo-
vanje postavi na noge. Zato moramo biti 
hvaležni društvom DPL OBALA, DPR 
Pozejdon Krško in DVŠ Triton, saj samo 
organizatorji vemo, da ni enostavno 
priskrbeti nujno potrebna sredstva. 
Država ne prispeva zvezi, le-ta potem 
ne more prispevati društvom in tako na-
prej. Društvo DPL OBALA je imelo letos 
po izvedenem tekmovanju na računu 
saldo nič in s tem rezultatom smo zelo 
zadovoljni, saj občutek, da smo naredili 
nekaj koristnega in dobrega, povrne vse 
tiste ure in dneve, ki smo jih porabili za 
urejanje vsega potrebnega.
Za primerjavo naj navedem naše južne 
sosede. Njihova tekmovanja se začenjajo 
že na županijsko-občinskem nivoju prek 
medžupanijsko-regionalnih, šele nato 
pride do resničnega nabora vrhunskih 
tekmovalcev.
Naše državno prvenstvo je resnično 
obalno-kraško prvenstvo. 
Manjka še osrednjeslovensko (Kranj–
Ljubljana–Novo Mesto) ter seve-
rovzhodno (Celje–Maribor–Murska 
Sobota). Najboljši posamezniki bi se šele 
nato pomerili na nevtralnem terenu, ki se 
lahko določi z žrebom. 
Tekmovalna sezona 2012 je že »razpro-
dana«, za tekmovalno sezono 2013 pa bi 
bilo potrebno premisliti, kako naprej. Moj 
predlog je tak, kot sem ga že uvodoma 
omenil, in prepričan sem, da bi se z 
malo entuziazma dalo regijska in državno 
prvenstvo izpeljati malo drugače. 
Potrebna bo tudi velika mera dobre volje 
s strani društev iz omenjenih regij, da 
bodo pripravljena prevzeti organizacijo 
tekmovanja na njim primernih lokacijah. 
V Mariboru zanimanje za določen premik 
obstaja, saj bi radi sodelovali, vendar ne 
vedno na istih terenih. Pot iz Maribora 

do Krka ali na slovensko obalo traja 
enako dolgo, lov na Krku ali pri nas pa je 
neprimerljiv. Iz tega razloga ne poznajo 
slovenskega morja in zato ne prihajajo 
na tekmovanja. Predlagana prilagoditev 
tekmovanja bi pomenila vsesplošno 
korist. Več nas bo, bolje bo – v to sem 
prepričan. In šele tedaj bomo lahko 
računali na to, da se bo tudi pri nas poja-
vil lovec kot npr. Danijel Gospič.
Ob tej priložnosti želim zapisati še nekaj, 
kar si zagotovo zasluži spoštovanja ali v 
žargonu povedano »kapo dol«.
Letošnji prvak v podvodnem ribolovu je 
Dušan Krajnik (Dušan opravičujem se 
za preimenovanje v Matica Krajnika). 
To je Dušanov tretji naslov državnega 
prvaka v podvodnem lovu. Letos je bil na 
uvodni tekmi prvi in dvakrat drugi, tako 
da je za eno uvrstitveno točko premagal 
Morena Matijašiča. Prav član ekipe RPD 
Piran, čigar člana sta tako Dušan kot 
Moreno, je letos »odločil« o državnem 
prvaku. Tekmovalec, ki je na prvi tekmi 
zasedel tretje mesto in tako Morena zrinil 
na četrto, kar je na koncu odločalo o 
državnem prvaku. Moreno, več sreče 
prihodnjič.
Kdo je Dušan Krajnik?
Lovska kariera Dušana je izjemno bo-
gata. 
Tekmovati je začel  leta 1983. Leta 
1992 je skupaj z Andrejem Furmanom in 
Robertom Podgorškom ter kapetanom 
Vanetom Fortičem  tekmoval za prvo 
ekipo novoustanovljene države Slovenije 
na španski Mallorci, ki je vskočila, potem 
ko je Mali Lošinj odpovedal tekmovanje 
zaradi vojne.
Od tedaj je Dušan sodeloval na petih 
svetovnih in štirih evropskih prvenstvih. 
Štirikrat je bil drugi in dvakrat tretji na 
državnem nivoju. Če k temu prištejemo 
še tri prva mesta, pomeni, da je bil v 
19 letih kar devetkrat na zmagovalnih 
stopničkah. 
Zavidljivo, ni kaj. Vendar pa Dušan pri 
svojih 56 letih nikakor ni utrujen od 
tekmovanj. Redno obiskuje fitnes, te-
lovadi in sporoča: »Še bom tekmoval.«
Jaz mu verjamem.
Vsem ljubiteljem podvodnega sveta 
želim v imenu DPL OBALA v letu 2012 
veliko uspešnih potopov, osebne sreče 
in mirno morje.

Državno ali regionalno prvenstvo
Prvega kroga prvenstva v podvodnem 
lovuse je udeležilo 16 tekmovalcev, 
drugega 18 slovenskih in štirje 
hrvaški tekmovalci, vtretjem jih je bilo 
komaj 13.
Aleksander Kabilović     Foto: Ernest Božič
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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
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Š P O R T  -  D R Ž A V N O  P R V E N S T V O  V  P O D V O D N E M  H O K E J U

V prvem krogu, 20. marca, je bilo 
odigranih 15 tekem, v katerih 
se je pomerilo 36 tekmovalcev 

iz šestih slovenskih ekip. Prvi krog 
ni postregel z večjimi presenečenji 
in tako so prekaljeni igralci zaradi 
izkušenj in tehnike še lahko nadvladali 
mlajše kolege, ki so pokazali dobro 
psihofizično pripravljenost. Prvi del 
državnega prvenstva se je tako končal 
z zmago ekipe pH Ljubljana 1, sledili 
so ji  DPH Kranj, pH Ljubljana 3, UWH 
Želve 1, DRM in UWH Želve 2.
V drugem krogu, ki je bil odigran 13. 
novembra, so se razlike med ekipami 
že začele manjšati, saj so starejši 
igralci vedno težje ohranjali ali vsaj 
vzdrževali določeno raven kondicije. 
Mlajši igralci so seveda pridno trenirali 
in bili v drugem krogu tako kondicijsko 
kot taktično veliko bolje pripravljeni. 
Tudi v tem krogu je zmagala ekipa pH 
Ljubljana 1, nadaljnji vrstni red pa je bil 
nekoliko drugačen kot v prvem krogu: 
DPH Kranj, DRM, UWH Želve 1, pH 
Ljubljana 3 in UWH Želve 2.
Tretji, odločilni krog je potekal 4. 
decembra, vendar se ga je zaradi 
razsajajočih viroz udeležilo le 5 ekip. 
Igralci so z dodatnimi taktičnimi 
prijemi in s kondicijskimi pripravami 
tokrat v vse tekme krenili z nedvomnim 
pričakovanjem zmage. Izstopala je 
predvsem mlada ekipa Želve 1, ki je 
iz kola v kolo najbolj opazno napredo-
vala in se s 4. mesta v prvem krogu 
nazadnje povzpela na odlično drugo 
mesto. Tudi tretjič je vlogo favoritov 
upravičila ekipa pH Ljubljana 1, sledili 
so ji UWH Želve 1, DRM, UWH Želve 
2, pH Ljubljana 3 in DPH Kranj.
Prvo mesto in naslov državnih prvakov 
Slovenije v podvodnem hokeju so si 
tako ponovno prislužili Jaka Lah, Mar-

tin Pegan, Borut Rijavec, Marko 
Hočevar, Francois Bottton in Ivan 
Uršič Drolc iz ekipe pH Ljubljana 
1. Na drugo mesto se je uvrstila 
vzhajajoča ekipa UWH Želve 1, 
tretje mesto je pripadlo ekipi DRM, 
ki vsakokrat preseneti. Četrto me-
sto je osvojila ekipa DPH Kranj, ki 
bo morala v svojih vrstah čimprej 
poiskati podmladek. Peto mesto 
je pripadlo prekaljenim mačkom 
podvodnega hokeja, ekipi pH 
Ljubljana 3. Na zadnje mesto so 
se tokrat uvrstili člani ekipe UWH 
Želve 2, vendar vsi verjamemo, da 
bodo prihodnje leto  zasedli nekaj 
mest višje na lestvici.
Vsekakor se za napredek podvo-
dnega hokeja lahko zahvalimo 
novonastalim ekipam prizadevnih 
mladeničev, katerih najboljša leta 
šele prihajajo. Upajmo, da bodo 
ob pomoči izkušenejših še dolgo 
vztrajali v tem športu. Za nadaljnji 
napredek tega športa in tudi po-
sameznih klubov si Ljubljančani in 
Kranjčani želijo v prihodnjih letih 
ne samo več mladih interesentov 
in igralcev v Ljubljani in Kranju, 
temveč tudi v ostalih slovenskih 
mestih in regijah. Dodatni klu-
bi/igralci bi namreč korenito 
pripomogli k razvoju podvodnega 

Državno prvenstvo 
v podvodnem hokeju 2011

V začetku decembra se je v ljubljan-
skem bazenu Tivoli zaključilo letošnje 
državno prvenstvo v podvodnem 
hokeju, ki že trinajsto leto poteka 
pod okriljem Slovenske potapljaške 
zveze. 

hokeja v Sloveniji, razvoju špor tnih 
kompetenc obstoječih in novih igralcev 
ter k doseganju še boljših rezultatov 
tako doma kot tudi na tujih turnirjih, 
tekmah in prvenstvih. Vsi slovenski re-
prezentanti so pripravljeni v prihodnje 
predajati svoje znanje in izkušnje na 
novo generacijo podvodnih hokejistov 
iz vseh koncev Slovenije. Za konec torej 
vabljeni vsi morebitni interesenti, da se 
za dodatne informacije o podvodnem 
hokeju in možnosti izvedbe treningov 
v vašem okolišu obrnete na kontaktne 
osebe Društva za podvodne aktivnosti 
pH Ljubljana, kjer vam bodo z veseljem 
pomagali. 

Peter Grosman     Foto: pH Ljubljana
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185 EUR
CENA 

ZA ČLANE SPZ

Natečaj je namenjen fotografom, ki uporabljajo bodisi SLR 
bodisi kompaktne digitalne fotoaparate. Potekal bo od 1. de-
cembra 2011 do 31. januarja 2012. To je časovno obdobje, v 
katerem lahko fotografi pošljejo fotografije, ki so jih posneli 
v preteklosti. Za vse fotografe sta razpisani dve kategoriji, in 
sicer Podvodni ambient in Podvodno življenje. Tekmovalec v 
vsaki kategoriji tekmuje z eno fotografijo. Če pri svojem delu 
uporablja tako SLR kot kompaktno opremo, lahko tekmuje v 
obeh tekmovalnih skupinah.
Udeležba je brezplačna!
Informacije o natečaju, razpis in nagrade najdete na strani 
www.drm-drustvo.si.

Vabljeni k sodelovanju!

DRM Ljubljana organizira 5. natečaj 
podvodne fotografije DRM OnLine 11/12
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Del dohodnine namenite potapljanju
Pomembna novost novega zakona o dohodnini je, da 0,5 odstotka dohodnine lahko namenimo zvezam ali društvom, ki 
delujejo v javnem interesu. Med ta spada tudi Slovenska potapljaška zveza in nekatere njene članice. Izkoristite možnost 
in s tem delom dohodnine podprite slovensko potapljanje, humanitarno dejavnost Podvodne reševalne službe in akti-
vnosti širšega javnega interesa.
Na šesti strani obrazca za odmero dohodnine najdete 
tabelo, v katero vpišete davčno številko upravičenca in 
odstotek, ki ga namenjate posameznemu upravičencu. V 
primeru Slovenske potapljaške zveze torej vpišete davčno 
številko 94008914, kot kaže slika spodaj.
Davka zaradi tega ne boste plačali nič več! Tukaj le navedete 
komu ta denar namenjate. Za podporo motivirajte čim 
več svojih prijateljev, družinskih članov in znancev. 
Donacijo do skupnega odstotka 0,5% lahko namenite 
več prejemnikom, vsekakor pa ne pozabite na SPZ ali vaš 
matični klub, v kolikor ima ustrezen status.

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

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

Naročite revijo Potapljač

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Letno naročnino v višini 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 februarja:
Ali uporabljate pri potapljanju v mrzli vodi 
zaščito proti zmrzovanju regulatorja? 
1. Ne potapljam se v mrzli vodi.
2. Pri potapljanju v mrzli vodi ne uporabljam 

zaščite.
3. Uporabljam zaščito.
4. Moj regulator je že tovarniško zaščiten 

proti zmrzovanju.
5. Kaj je to zaščita proti zmrzovanju?

Anketa meseca januarja:
Ali ste novo leto dočakali 
pod vodno gladino?
1. Novo leto sem dočakal 

doma.
2. Novo leto sem dočakal na 

morju.
3. Novo leto sem dočakal pod 

vodno gladino.

S P Z  -  D O H O D N I N A  /  A N K E T A  /  N A R O Č I L N I C A
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Abecedno kazalo - POTAPLJAČ 2011
BIOLOGIJA
-  dr. Lovrenc Lipej: Nova najdba jermenovke (55/24)
-  dr. Lovrenc Lipej: Sinji morski psi tudi v Sloveniji 

(58/21)
-  dr. Lovrenc Lipej: Črnopikasti in navadni morski psi 

(59/7)
-  dr. Lovrenc Lipej: Bledenje koral tudi v Sloveniji (59/8)
-  dr. Lovrenc Lipej: Invazivna školjka osvaja nova okolja 

(60/15)

DOGODKI
-  Branko Ravnak: Sprehodi pod morjem (55/12)
-  Janja Šemenc: 16. novoletni potop v Velenjsko jezero 

(55/13)

EKOLOGIJA
-  Kaja Mežnar: Čistilna akcija Bernardin (59/15)

FOTO
-  Jure Gasparič: 4. DRM OnLine (56/16)
-  Jure Gasparič: Zaključen DRM Fresh (57/8)
-  Rok Kovačič: Zlato in bron na SP v podvodni fotografiji 

(57/10)
-  Maja Zavratnik: 13. SP v podvodni fotografiji skozi 

italijansko optiko (57/13)
-  Jure Gasparič: Državno prvenstvo v podvodni foto-

grafiji in DRM Open 2011 (59/12)

INTERVJU
-  Mirko Lindtner: Matko Mioč (57/20)
-  Mihael Korzika: Rok Kovačič (58/10)
-  Alenka Farkaš: Bogdan Šajnovič (59/20)
-  Branko Ravnak: prof. dr. Stracimir Gošović (60/12)

IZOBRAŽEVANJE
-  Oskar Šega: Postani Padi inštruktor (55/8)
-  Igor Urh: Zgodovina potapljaških tablic (55/5)
-  Igor Urh: DVD potapljač odprtih voda (55/6)
-  Igor Urh: Alkohol in potapljanje (56/6)
-  dr. Mitja Slavinec: Koliko zraka porabimo za varnostno 

dekompresilo (56/8)
-  Matko Mioč: Pravna regulativa (56/9)
-  dr. Mitja Slavinec: Izračun porabe zraka (58/6)
-  Oskar Šega: Planiranje potopov (58/8)
-  Matko Mioč: Postani Padi inštruktor (58/9)
-  Marko Hlebec: Potapljanje in potovalna slabost (60/18)

PODVODNI ATLAS SLOVENIJE
-  Debeli rtič (55/26)
-  Most na Soči (56/19)
-  Piranski podvodni maraton (57/26)
-  Potop pod Devinskim gradom (58/26)
-  Korita Soče (59/26)
-  Božični potop v Vipavi pri Renčah (60/26)

REPORTAŽA
-  Matjaž Babič, Gregor Basiaco: Kec (55/10)
-  Matko Mioč, Gregor Butala: Gran Canaria (55/16)
-  Borut Furlan: Malpelo (55/17)
-  Sandi Bračko: Malta (55/22)
-  Borut Furlan: Cabo San Lucas (56/20)
-  Tea Štoka: Sigrid (57/15)
-  Tea Štoka: MIramare (57/24)
-  Blaž Mihev: Lina (58/13)
-  Marko Hlebec: Nove omejitve potapljanja v Soči (58/14)
-  Borut Furlan: Otočje Socorro (58/16)
-  dr. Mitja Slavinec: Korziške barakude (58/22)
-  Aleksander Kabilović: Robinzon (58/24)
-  Aleš Špes: Tomova puška (59/6)
-  Branko Ravnak: Paraplegik, ki je postal CMAS inštruktor 

potapljanja (59/10)
-  Zvonimir Švrljuga: Postati PADI inštruktor (59/23)
-  Melita Bubek: V zavetju sv. Justa (59/24)
-  Matjaž Babič, Gregor Basiaco: Kec, 2. del (60/18)

SPZ
-  dr. Mitja Slavinec: Skupščina SPZ (56/12)
-  dr. Mitja Slavinec: Boris Vuga, častni član SPZ (56/14)
-  DAN POTAPLJAČEV SLOVENIJE (557/16)

ŠPORT
-  Peter Grosman: 15. memorial Boštjana Mesareca (55/14)
-  Peter Valenčič: X. pokal mesta Rovinj v pod. lovu  (55/15)
-  Tanja Daić: Svetovni rekord v apneji (56/18)
-  Jure Daić: FDD Minicomp 2011 (57/18)
-  Aleksander Kabilović: Uvodna tekma v pod. lovu (57/22)
-  Jure Daić: H2O team training camp (59/16)
-  Tanja Daić: Antonio Koderman (59/18)
-  Ernest Brožič: Podvodni lovci zaključili državno prvenstvo 

(59/22)
-  Tanja Daić: Bazensko fržavno prvenstvo (60/10)
-  Aleksander Kabilović: Državno ali regionalno prvenstvo 

(60/20)
-  Peter Grosman: Državno prvenstvo v podvodnem hokeju 

(60/22)

TEHNIKA
-  Tomaž Pevc: Podvodna svetilka (55/4)
-  SPZ: Moj serviser (56/4)
-  Tomaž Pevc: Podvodna svetilka Iluminator (56/5)
-  Igor Vrhovec: Suunto potapljaške ure (57/4)
-  SPZ: Moj serviser (57/6)
-  Mirko Lindtner: Test svetilke Formawater diving lamp 

(58/4)
-  Igor Vrhovec: Raztegljive paroprepustne suhe obleke 

(59/4)
-  Igor Vrhovec: Zmrzovanje regulatorjev & potapljanje v 

hladni vodi (60/4)
-  Igor Vrhovec: Suunto potapljaški računalniki (60/6)

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

A B E C E D N O  K A Z A L O  -  P O T A P L J A Č  2 0 1 1  -  S P Z
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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
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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.
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