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Aktualni dogodkiAktualni dogodkiAktualni dogodki
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Hrvaška
PSS Adria  
KONTAKT:  Damir Podnar
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 komisija@pss-diving.si

MAREC
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Navdih - Tekmovanje v pod-
vodnem streljanju na tarčo
Maribor
PD Maribor  
KONTAKT:  Mitja Štampfer
 041 877 858

MAREC
24

Če lahko vozim, se lahko tudi 
potapljam
Kopališče Pristan
PK Slovenske Konjice  
KONTAKT:  Alenka Fidler,  031 625 729 

info@iahd-adriatic.org
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10

20. Ekološka akcija Drava 2012
Maribor
PD Maribor  
KONTAKT:  Vojo Eraković
 041 380 908
 

MAREC
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Skupščina SPZ

SPZ  
KONTAKT:  info@spz.siMAREC

31

Čistilna akcija Ljubljanica 2012
Ljubljana
DPA Vivera  
KONTAKT:  Miro Potočnik
 041 676 314
 info@vivera.si

APRIL
21

Obveščamo vas, da je Slovenska potapljaška 
zveza z DAN podpisala partnersko pogodbo 
iz naslova katere bo DAN članarina za člane 
SPZ cenejša. 
Za vse, ki boste DAN članarino plačali preko 
ustrezne povezave na spletni strani Sloven-
ske potapljaške zveze bo SPZ od DAN dobil 
dobropis v višini 8% plačane DAN članarine, 
kar bomo naprej prenesli uporabniku – članu 
SPZ.
Povezavo najdete na DAN reklamni slikici na 
vstopni strani www.spz.si čisto spodaj ali v 
levem meniju izberete “Prijava članov”, kjer 
so pod slikico objavljena tudi kratka navodila. 

POPUST PRI DAN ZA ČLANE SPZ
NAVODILA
S klikom na slikico boste dobili DAN-ovo stran za reg-
istracijo. Če vam ponujeni jezik pogovora ne ustreza, si 
v kotu desno zgoraj lahko izberete med ENG, ITA, DEU, 
FRA, ESP, HOL.

a) če še niste član (nimate še nobenega DAN certifi kata 
ali DAN zavarovanja), vnesite svoje osebne podatke. Pri 
agenciji/šoli lahko dodate več šol (CMAS, PADI, SSI, SPZ, 
...), če ste instruktor potapljanja pa dodajte tudi SPZ-
Slovenija (zaradi DANovega obveščanja SPZ za potrebe 
licenciranja). Vpišite svoj e-mail naslov, na katerega 
boste prejemali obvestila (tudi morebitna pozabljena 
gesla) in vaš poštni naslov na katerega vam bodo po-
slali zavarovalno polico. 

b) če ste že član, vpišite svojo DAN ID# (prepišite jo iz 
DAN certifi kata ali DAN zavarovanja) in vnesite geslo. 
Nato najprej preglejte vaše osebne podatke in naslove, 
če so pravilni in posodobljeni. Če ste pozabili geslo, iz-
berite opcijo Pozabljeno geslo, kjer vam avtomat pošlje 
novo geslo na e-naslov, ki ste ga vnesli ob registraciji 
(v kolikor med letom spremenite elektronski naslov to 
popravite tudi pri DAN podatkih, tudi poštni naslov 
naj bo pravi, saj boste prejeli na dom vašo zavarovalno 
polico). Če na pozabljeno geslo niste dobili e-maila, je 
očitno naveden neveljaven e-mail ali pa ga sploh še ni! 
V tem primeru pišite na mail@daneurope.org prošnjo, 
naj vam oni vpišejo pravi e-mail na vaš že obstoječi DAN 
ID#. Predstavite se s svojim DAN ID#, pripadajočim im-
enom in priimkom in rojstnim datumom.
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UVODNIK
Novi potapljač in novi bralciNovi potapljač in novi bralci

Potapljač vstopa v svoje ena-
jsto leto v novi preobleki. Pri 
posodobitvi smo prav gotovo 
imeli srečno roko. Ekipi se je 
pridružil Rok Kovačič, ki ni le 
svetovni prvak v podvodni fo-
tografiji, temveč se odlikuje tudi 
po oblikovalski kreativnosti in 
umetniški prefinjenosti, s kat-
ero je Potapljaču dodal novo 
svežino. Naš namen niso bili 
zgolj lepotni popravki, temveč 
posodobitev in vsestranska 
prenova revije. Končno sodbo 
o tem seveda prepuščamo bral-
cem, zato vam bomo hvaležni za 
odzive.

S prenovo sovpada tudi širitev kroga bralcev. Potapljača po posebni 
promocijski ceni le 9 € prvo leto nudimo vsem, ki so opravili začetni 
tečaj potapljanja. Gre za boniteto, s katero želimo novopečene 
potapljače spodbujati k permanentnemu izobraževanju in pri-
dobivanju potapljaških znanj, k sodelovanju na dogodkih naših 
društev in spremljanju potapljaške literature nasploh, saj tudi tako 
lahko pridobijo izkušnje za varnost pod vodo. Krog bomo sklenili z 
novo rubriko, namenjeno najaktivnejšim inštruktorjem, preko kat-
ere bodo svoje potencialne tečajnike seznanjali s tečaji, predvsem 
nadaljevalnimi in specialnimi. 
K večji dostopnosti potapljaške literature ne nazadnje prispeva tudi 
dogovor z organizacijo DAN glede zavarovanja. Iz naslova omenjene 
organizacije članom SPZ-ja namreč zagotavljamo dobropis v vred-
nosti 8 % plačane članarine za zavarovanje preko DAN-a, kar pod-
robneje predstavljamo na sosednji strani. Njihovo glasilo AlertDiver, 
z mnogimi strokovnimi in znanstvenimi prispevki, je že nekaj časa 
na voljo tudi v slovenščini.

dr. Mitja Slavinec
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TEHNIKA

“Opozorilo: v kolikor so vam fi lmi za odrasle 

ogabni, ta članek ne berite dalje. :-)”

Suhe oblekeSuhe obleke
TEHNIKA

Dehidracija je pri potaplja-
nju verjetno najbolj pogo-
sta med »nepojasnjenimi« 
vzroki za blažje oblike de-
kompresijske bolezni. V 
glavnem jo povzročajo pre-
velika fi zična aktivnost in 
posledično močno znojenje 
v potapljaški obleki, pre-
malo pitja tekočin ter pitje 
tekočin ali uživanje hrane, 
ki pospešujejo izločanje te-
kočin iz telesa.

Tekst: Igor Vrhovec • Foto: Zvonimir Švrljuga

PRIPOMOČKI ZA URINIRANJE

Najlažje jo preprečimo z zadost-
nim vnosom tekočine v telo pred 
potopom (brezalkoholna in po 
možnosti nesladkana 
tekočina). Problem, ki 
se pojavi, pa je, da se 
tekom potopa počasi 
ohlajamo in telo se želi 
te odvečne tekočine 
znebiti. Tako nas začne 
siliti na malo potrebo.
Ob uporabi mokre neoprenske 
obleke je problem hitro rešljiv. 
Potrebo opravimo v obleko 
in tiščanja ni več. Ni preveč 
higienično, a problem je rešen in 
voda med potopom nenazadnje 
urin razredči oziroma spere. Po 
potopu seveda obleko in sebe 
še dobro operemo. Nekateri se 
ob tem morda zgražate, ampak 
stari rek pravi, da obstajata dve 
vrsti potapljačev: tisti, ki lulajo v 
mokre obleke, in tisti, ki lažejo, da 
ne.
Če uporabljamo suho potapljaško 
obleko in podobleko, bi direktno 
uriniranje vanju povzročilo več 
težav, saj bi tekom potopa ves čas 
bili polulani in koža bi se lahko 
vnela. Poleg tega bi morali suho 
obleko in podobleko po »polu-
lanih« potopih neprestano prati 
in obe se sušita neprimerno dlje 
kot mokra potapljaška obleka. 

Da vonja, ko po potopu odpre-
mo zadrgo suhe obleke, niti ne 
omenjam.

PLENICE ZA ODRASLE
Najenostavnejši način lulanja 
v suhi obleki je uporaba plenic 
za odrasle. Najlažje jih kupimo 
v lekarni. Način namestitve raz-
beremo z embalaže, kdor pa ima 
otroke, je s postopkom gotovo 
podrobno seznanjen. Primerne 
so tako za ženske kot za moške. 
Pri uporabi teh plenic je potreb-
no paziti na dve stvari. Prvič: 
plenice za odrasle niso zelo vpo-
jne, saj so v prvi vrsti namenjene 
uporabnikom, ki imajo težave z 
zadrževanjem urina. Urin so torej 
sposobne absorbirati le v pri-
meru počasnega dotoka. Vanjo 
tako ne smemo urinirati na hitro, 

temveč večkrat po malem. In 
drugič: plenice za odrasle so na-
jbolj vpojne v predelu med noga-
mi. V primeru, da vanje uriniramo 
v potapljaško pravilnem vodor-
avnem položaju, 
bodo vpile zelo 
malo urina in le-ta 
nam bo posledično 
pritekel vse do 
vratu. Vanje mo-
ramo torej urinira-
ti v navpičnem 
položaju.

VENTILI ZA 
URINIRANJE
V pogovornem 
jeziku o njih go-
vorimo kot o »P«- 
ali »Pee«-valveih. 
Ventile za uriniran-
je delimo na ne-
balansirane in 

balansirane. Pri balansiranih se 
pritisk v ventilu prilagaja pritisku 
okolice in s tem je ta izvedba up-
orabniku in njegovemu spolovilu 
prijaznejša. Nebalansirani ven-
tili so cenejši, a njihovo uporabo 
zaradi neudobnosti odsvetujem. 
Ventil se običajno montira na 
hlačnico suhe obleke. Uporabnik 
ventila se glede na svoje »nav-
ade« odloči za levo ali desno. V 
obleko je treba naredi ustrezno 
veliko luknjo, ventil vanjo vtakniti 
z notranje strani hlačnice in z zu-
nanje strani zategniti z matico. 
Različni proizvajalci priporočajo 
različne načine pritrditve. Neka-
teri priporočajo fi ksno lepljenje 
ventila (npr. Halcyon), nekateri le 
pritrditev s pomočjo silikonskega 
kita, spet drugi (npr. Si-Tech) ima-
jo v kompletu gumo, ki se nalepi 

na obleko, ventil se potem zateg-
ne preko nje in tesni nanjo. Do-
bra stran tega načina pritrditve je 
tudi v tem, da se ventil, ko se ne 
uporablja, enostavno sname in 
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luknja zapre s čepom. Tudi sicer 
je v tem primeru pranje ventila 
enostavnejše. Montaža ventila 
ni pretirano zahtevna, a vseeno 
naj jo raje opravi profesionalni 
serviser.

V KAJ LULA ON?
Ventil za uriniranje ima cev, ki vodi 
do dela, ki se namesti na spolovilo 
uporabnika. Tu se moška in ženska 
izvedba ventila razlikujeta. V na-
daljevanju najprej nekaj o moški 
izvedbi. Moški si na spolovilo pri-
trdi zunanji samolepilni silikon-
ski kateter. Le-ta se podobno kot 
kondom natakne na penis, le da je 
za 100 % tesnjenje in preprečitev 
snemanja še samolepilen. Kateter 
in cev se spojita tekom oblačenja 
suhe obleke. Med potopom lu-
lamo v kateter in urin odteka pre-
ko cevi in ventila v okoliško vodo. 
Da le-ta ne vdre v ventil, cev in 
preko katetra do potapljačevega 
spolovila, ima ventil še enosmerni 
ventil, ki ga lahko za vsak slučaj še 
dodatno zapremo s pokrovčkom. 
Princip delovanja ventila je 
enostaven in zelo poveča udobje 
potopa. Katetre se da kupiti v trgo-
vinah, ki prodajajo medicinske 
pripomočke. Običajno se začne 
z uporabo velikosti M, potem pa 
uporabnik prej ali slej ugotovi, ali 
morda potrebuje večjo ali manjšo 
velikost. Nepisano »mačistično« 
pravilo pa pravi, da moramo na 
potapljanju s seboj vedno im-
eti en kateter čimvečje veliko-
sti (npr. XL), ki ga ponudimo 
sopotapljaču, ki je svoje katetre 
pozabil doma.

Zgodba zase je snemanje katet-
ra po uporabi. Lepilo je močno 
in poleg kože se prilepi tudi na 
dlake. Nekateri zato svetujejo, 
da se predolge dlake pri upo-
rabi katetrov postriže. Prav tako 
se lahko cev, ki povezuje kateter 
in ventil, ustrezno skrajša. Med 
cev in kateter je možno pritrditi 
tudi hitro spojko, ki uporab-
niku omogoča enostavnejše 
oblačenje.

IN V KAJ LULA ONA?
Ženski spol zaradi svoje 
anatomije seveda z zunan-
jim katetrom nima kaj početi. 
Namesto njega uporablja tako 
imenovan nastavek »She-P«. Gre 
za pripomoček iz silikona z rez-
ervoarjem in krilci, ki omogočajo 
lepljenje na kožo uporabnice. 
Kožo okrog spolovila si mora 
uporabnica obriti, nato pa nan-
jo nanesti ustrezno lepilo (npr. 
Urobond IV, Hollister Adapt Paste 
ali pršilo). Nastavek »She-P« je tre-
ba pritisniti na kožo in počakati 
približno 30 sekund. Morebitne 
premalo namazane dele se z 
lepilom dodatno namaže. Preko 
nastavka se priporoča names-
titev kakšnega dobro vpojnega 
vložka ali kar plenice in malo 
bolj tesnih spodnjih hlačk, da 
kljub lepilu vse skupaj med po-
topom ne bi slučajno popustilo. 
Nastavek se ob oblačenju suhe 
obleke poveže s cevjo ventila za 
uriniranje in ženski spol je tako 
tudi pri uriniranju med potapl-
janjem s suho obleko postal ena-
kovreden moškemu.

TEHNIKA

Suhe oblekeSuhe obleke
TEHNIKA

Po potopu se nastavek previdno 
odstrani, da se njegov rob ne bi 
strgal. Lepilo se enostavno odst-
rani z nastavka, ko se posuši, 
s kože pa najlažje doma pod 
tušem.

ZAKLJUČEK
Ventil za uriniranje močno 
poveča udobje na daljših po-
topih. Zoprna reč pa je, če smo 
po potopu kljub temu polulani. 
Zato po namestitvi vedno prvič 
lulamo že na kopnem, da more-
bitne nepravilnosti še dovolj 
zgodaj odpravimo.
Moški kateter po potopu 
odvržemo v smeti, nastavek »She-
P« pa lahko uporabljamo, dokler 
zaradi njegove starosti ali naše 
nepazljivosti ni več uporaben. 
Seveda je potrebna ustrezna hig-
iena celotnega sistema. Po poto-
pu se mora potapljač čimprej do-
bro oprati. S čimveč sveže vode 
ali kisom je potrebno sprati tudi 
ventil in cev, v ženskem primeru 
tudi nastavek.
Vaja dela mojstra: prve uporabe 
ventila so smešne in nikoli nisi 
prepričan, ali bo vse delova-
lo tako, kot mora. S časom se 
navadiš in problemov ni več. 
Uriniranje v mokro potapljaško 
obleko je enostavno, uriniran-
ja v suhi obleki skozi ventil za 
uriniranje pa se je, kot že omen-
jeno, potrebno navaditi. Najlažje 
je potrebo opraviti v mirovanju, 
ko si postavljen vertikalno in 
te nihče ne gleda. Večina na 
začetku potrebuje čas in kon-
centracijo.
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APNEA

“Poimenoval jih je »Tangaroa«, kar naj bi 
v maorskem jeziku ljudstva iz Polinezije, 

pomenilo »Bog morja«.”

Davide BruniDavide Bruni
APNEA

Njegov prihod v društvo 
DPL OBALA se je zgodil 
spontano, potem ko sta 
se naključno spoznala 
z Dimitrijem. Beseda je 
hitro našla skupno točko, 
podvodni ribolov. Debata 
o lovskih terenih ju je 
pripeljala do Lošinja in 
tako do izmenjave obiskov.
Tekst: Aleksander Kabilović • Foto: Tangaroa

ŽELJA PO ISKANJU DOVRŠENOSTI

Ko mi je Dimitrij z navduše-
njem govoril o šest meterskem 
gumenjaku, čigar dno 
je narejeno iz karbo-
na, kot tudi vsi preda-
li, konzola (komandni 
most), nosilci, ter da 
»tip« izdeluje karbon-
ske plavuti, sem mu 
omenil naj ga povabi 
knam v društvo. 
Davide Bruni, po rodu Italijan iz 
Trsta, odličen podvodni lovec, 
ki je strast izdelovalca plavuti 
sčasoma razširil na kar nekaj 
izdelkov, ki jih podvodni lovci 
uporabljamo, je vsakemu pose-
bej vdahnil svoj značaj ter jih-
na nek način ustvaril posebne, 
drugačne od izdelkov ostalih 
proizvajalcev potapljaške opre-
me. Samo najboljši materiali in 
individualna izdelava. Poime-
noval jih je »Tangaroa«, kar naj 
bi v maorskem jeziku ljudstva 
iz Polinezije, pomenilo »Bog 
morja«.
Želje po iskanju dovršenosti 
v vseh segmentih, ki so po-
membni za odličnega podvo-
dnega lovca, so Brunija na-
peljali na to, da je sprva začel 
izdelovati plavuti iz karbona le 
zase. Če pogledamo teksturo 
njegovih plavuti, bomo videli, 
da uporablja samo in izključno 
karbon. Pri večini serijskih izde-
lovalcevtega ne boste zasledili, 
večina plavutije izdelana tako, 
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da ima v svoji notranjosti smo-
le, fiberglass in po vrhu nekaj 
plasti karbona. Vendar pa se ta-
kaj postavlja vprašanje, kakšna 
je razlika in kaj lovec pridobi, 
če uporablja »kao karbon« ali 
»100% karbon«. 
Model »Tangaroa XT« je nare-
jen iz karbona majhne grama-
ture, kar je takoj opazno, saj 
so kvadratki drobni, plasti so 
tanjše in prav uporaba takšne-
ga karbona omogoča izdelavo 
plavuti v več trdotah. Če zvi-
jemo plavut dobimo lok sime-
trične oblike, kar nam pove, da 
so plasti nanesene po celi dol-
žini plavuti, pri vseh trdotah. 
Več plasti, večja trdota. Sešte-
vek vsega povedanega, ustva-
ri plavuti, ki imajo homogeno 
strukturo, dodana vrednost je 
v boljši dinamiki in manjšemu 
utrujanju nog.
Če lovite večinoma ob obali in 
na manjših globinah verjamem, 
da vam je vseeno ali so listi iz 
fiberglassa ali iz karbona, celo 
plastične sov takšnih situacijah 
dokaj dobro obnesejo. Če pa lo-
vite tako, kot večinoma lovi Bru-
ni, 4-5 ur lova na globinah 20 do 
35 metrov, boste občutili, da se 
vsaka plast in s tem spremenje-
na trdota listov še kako pozna. 
Izdelavo plavuti v sedmih trdo-
tah ne boste zasledili pri nobe-
nem »razvpitem« izdelovalcu, to 
premorejo le entuzijasti, ki jim 
je do tega, da naredijo odličen 
izdelek. Lestvica trdote je v raz-
ponu od številke 3 do 9, kjer šte-
vilka 3 predstavlja mehke (soft), 
številka 6 srednje trde (medi-
um) in številka 9 trde (hard) 
plavuti. Plavuti so izdelane v 
majhnih serijah, vsak par plavu-
ti ima svojo serijsko številko, ob 
nakupu le teh pa pridobite tudi 
certifikat in garancijo. Model 
»Tangaroa XT« je nedvomno vr-
hunski izdelek, ki po moji oceni, 
po testu trdote 7, zasluži odlič-
no oceno.
Ta, recimo temu obsedenost po 
čim lažjem, hitrejšem, skratka 

boljšem modelu od prejšnjega 
modela, originala, je vidna v vseh 
izdelkih, ki jih Bruni izdeluje.
Ne dolgo nazaj je patentiral 
in začel izdelovati varnostno 
bojo »Tangaboa«, ki ni samo 
navaden pobarvan balon, je 
veliko več kot to. Z varnostne-
ga vidika, kako je vidna in kako 
opozarja nase je v tem trenut-
ku sigurno najboljši izdelek v 
skupini varnostnih boj. Če je 
pravilno napihnjena premore 
celotno težo enega človeka, ki 
se lahko popolnoma uleže na-
njo, na dno pa se lahko pritrdi 
dodatek, ki spominja na kobi-
lico jadrnice in tako ne dovoli 
prevračanja v nemirnem morju. 
Na vrh nosilca zastave se pri-
trdi stroboskopska luč, ki ne-
nehno utripa in tako še doda-
tno opozarja nase. Izdelana je 
iz najboljših materialov, telo 
iz trilaminata z vodotesnimi 
lepljenimi šivi, T zadrgo, ima 
na daleč vidno fluorescenč-
no oranžno barvo (dobavljiva 
tudi v rdeči barvi) in odraža 
se s sistemom, ki bojo-torbo 

napihne do take mere, da je 
bojo od daleč videti kot manjši 
čoln. Zelo uporabna in z moje 
strani brez pripomb. Obenem 
je vodotestna, transportna 
torba, v katero lahko spravite 
vse svoje stvari, obleke, denar-
nico... spomnil sem se, kako 
so mi letos poleti odnesli dra-
ge natikače in brisačo, ki sem 
ju pustil na obali nedaleč od 
Fiese. S Tangaboo se vam to 
zagotovo ne more zgoditi, saj 
vse svoje stvari lahko vzamete 
s seboj brez strahu, da vam jih 
bodo odnesli, ali da se bodo 
zmočile. Na spletnemu naslo-
vu www.tangaroa.it boste vi-
deli več fotografij in še nekaj 
odličnih izdelkov kot so etui 
za plavuti, etui za puške, poto-
valna torba, nosilec za kame-
roali fotoaparat, vse narejeno 
v majhni delavnici v Trstu in iz 
najboljših materialov.
Če vas je zamikalo se lahko za-
več informacij o izdelkih obrne-
te na Dimitrija, telefon 041-794 
739 ali na Aleksandra, telefon 
041-769 980.

APNEA

Davide BruniDavide Bruni
APNEA
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“Ko je Brane zaplaval v globoko vodo, je 

začel mahati z rokami in klicati na pomoč”

Skupina potapljačev se 
je lepega sončnega dne 
odpravljala na potop. Bilo 
je brezvetrje in morje je 
bilo mirno. Skratka, idealni 
pogoji za potapljanje. 

Tekst: Oskar Šega • Foto: Arhiv

BOLJE PREPREČITI KOT REŠEVATI

Do mesta potopa je morala sku-
pina po površini preplavati okoli 
100 metrov. Vsi so bili potapljači 
z vsaj nadaljevalnim tečajem ali s 
še kakšno stopnjo več in tako so 
se po parih pripravljali na potop. 
Večina jih je že plavala pro-
ti cilju, zadnja sta bila, re-
cimo jima, Miha in Brane. 
Brane je potreboval neko-
liko več časa za pripravo, 
Miha pa je že nekoliko ne-
strpno pričakoval potop. Tako je 
Miha odšel v vodo, Brane pa se 
mu je pridružil nekaj trenutkov 
zatem. Ob Branetovem vstopu v 
vodo je Miha že preplaval razda-
ljo 30 metrov. Ko je Brane zapla-
val v globoko vodo, je začel maha-
ti z rokami in klicati na pomoč. K 
sreči ni bil še prav daleč od obale, 
zato je s svojimi zadnjimi močmi 
priplaval nazaj, kjer so mu ljudje 
na obali pomagali iz vode. Ko je 
zadihan prišel ven, je povedal, da 
se njegov kompenzator ob priti-
skanju na gumb ni hotel napihniti.
Ljudje v zgodbi so seveda izmi-
šljeni, zgodba pa je povsem real-
na. Poglejmo na kratko, kaj je šlo 
narobe. Zaradi Mihove nestrpno-
sti sta potapljača pozabila narediti 
vzajemni pregled opreme (buddy 
check) in nista ugotovila, da je imel 
Brane zaprto jeklenko. Ko je Brane 
zaplaval v globoko vodo in ugo-
tovil, da se njegov kompenzator 
ne polni, je bil Miha (ker nista šla 
skupaj v vodo) že predaleč, da bi 
mu lahko pomagal. Ker je bil Bra-
ne do zdaj navajen, da gumb za 
polnjenje na kompenzatorju dela, 
se je zaradi stresa, ko le-ta ni delal, 
osredotočil le na pritiskanje gum-

ba in ni niti pomislil, da bi kom-
penzator napihnil sam ali odvrgel 
uteži. Kot se je izkazalo pozneje, je 
bil Brane tudi preobtežen. Pri vsej 
stvari je šlo za več malenkosti, ki bi 
lahko kaj hitro pripomogle k tra-
gičnemu koncu.
Največkrat pride do potapljaških 
nesreč prav na površini in veliko-
krat so za to krive malenkosti, ki 
jim potapljači pogosto posvečajo 
premalo pozornosti. Če si boste 
v spomin priklicali vaš začetni te-
čaj potapljanja, se boste spomni-
li, da ste delali tudi veliko vaj na 
površini in izven vode, ampak se 
vam takrat morda niti niso zdele 
tako pomembne. In vendar bi jih 
bilo včasih vredno ponoviti, da se 
morda izognemo podobni situa-
ciji, kot je navedena v zgornjem 
primeru. Poglejmo v nadaljeva-
nju, katere so te vaje, zakaj so po-
membne in kaj še lahko naredite, 
da se izognete težavam na povr-
šini.

VZAJEMNI PREGLED OPREME 
(buddy check)
To je izjemno pomemben del pri-
prave na potop, ki lahko prepre-
či mnogo težav, žal pa ga veliko 

(predvsem izkušenih) potaplja-
čev preveč zanemarja. Pomem-
ben je predvsem zato, ker za vsa-
kim potapljačem, ki je že moral 
preveriti svojo opremo, to naredi 
še en par oči. S tem postopkom 
se tudi sopotapljač spozna s tvo-
jo opremo in pozneje ve, kako 
postopati, če bi prišlo do situa-
cije, v kateri bi moral pomagati. 
Zato tukaj ponovimo, kateri so 
koraki tovrstnega pregleda. So-
potapljača morata drug druge-
mu preveriti kompenzator (če 
pravilno delujejo vsi ventili), pas 
za uteži (če je pravilno pripet in ni 
kam zataknjen) in zaponke (če so 
vse pravilno zapete). Pri slednjem 
predvsem ne pozabiti na tisto, ki 
pritrjuje jeklenko na kompenza-
tor. Preveriti je treba zrak (če je 
jeklenka odprta in če drugi sto-
pnji v redu delujeta) in na koncu 
še končni OK (če je vse na svojem 
mestu).

POLNJENJE KOMPENZATORJA 
NA GUMB IN Z USTI
Na gumb napihujemo kompen-
zator ob vsakem potapljanju, 
zato temu ne bomo posvetili 
posebne pozornosti. Le redko 
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pa pridemo v situacijo, ko je 
treba kompenzator napihniti 
z usti. To se lahko zgodi v pri-
merih, kot je opisano zgoraj, ali 
recimo po potopu, ko potapljač 
ugotovi, da je pozabil prever-
jati zrak in ga nima več dovolj, 
da bi napihnil kompenzator. 
Napihniti kompenzator z usti ni 
tako lahko, kot se sliši, sploh ne 
v vodi.

VSTOP V GLOBOKO VODO
Ko ne bo drugega razpoložlji-
vega, lažjega vhoda v globoko 
vodo, boste morali vanjo sko-
čiti. Dobro je vedeti, da je pri 
tem potrebno z eno roko držati 
regulator in masko. Tako se iz-
ognemo šoku, ko bi pri vstopu 
v vodo iz ust odneslo regulator 
ali bi izgubili masko z obraza. Z 
drugo roko moramo držati pas 
za uteži, da nam ga ob vstopu 
ne odpne. Pred skokom v vodo 
se moramo prepričati, da ni 
koga v vodi pod nami, ki bi ga 
s svojim skokom lahko poško-
dovali. Če vstopamo naprej, 

moramo paziti, da stopimo na 
»mehka kolena«. V primeru, da 
smo slabo ocenili globino vode 
in je le-ta plitva, si namreč lahko 
poškodujemo noge.

PRAZNJENJE DIHALKE
Na površini je zelo smotrno upo-
rabljati dihalko, saj s tem prihra-
nimo zrak za dejanski  potop. Če 
so pri tem valovi ali nam jo med 
dihanjem iz kakšnega drugega 
razloga zalije, zna biti zelo ne-
prijetno iz nje piti vodo. Resen 
problem lahko nastane, ko smo 
prisiljeni plavati z dihalko, če 
nam je med potopom zmanjka-
lo zraka. Zato je pomembno, da 
znamo dihalko pravilno prazni-
ti. To je dostikrat težje, kot se sli-
ši, še posebej, če uporabljamo 
dihalko brez izpustnega ventila.

PLAVANJE Z DIHALKO
Morda bomo morali kdaj z di-
halko plavati daljšo razdaljo po 
površini, da prihranimo zrak 
za potop ali v primeru, ko nam 
med potopom zmanjka zraka 

in bomo morali priti do obale. 
Predvsem v primeru, ko ljudje 
ne uporabljajo pogosto dihalke 
in le-ta malo pušča, velikokrat 
pride do problemov. 

SLAČENJE OPREME NA POVRŠINI
Včasih se zna zgoditi, da bo 
najlažji izhod iz vode brez 
opreme, sploh, če se boste 
potapljali z barko in vam bo 
veliko lažje opremo preprosto 
sneti v vodi. 

ODPENJANJE UTEŽI NA 
POVRŠINI
Če se bomo znašli v situaciji, ko 
kompenzatorja ne bomo mogli 
napihniti na gumb, kot v zgor-
njem primeru, poleg tega bomo 
še zadihani in ga zato ne bomo 
mogli napihniti niti z usti, je naj-
lažja rešitev, da odvržemo uteži. 
Odmetavanje uteži je zelo pre-
prosto, vendar ljudem dostikrat 
ne pride na misel, da bi v krizni 
situaciji to storili. Pri odpenjanju 
uteži nam težave lahko povzro-
čijo nepravilno pritrjene ali zata-
knjene uteži.
Težave na površini boste najlažje 
preprečili tako, da se potapljate 
s sopotapljačem, s katerim ste 
predhodno skupaj tudi na povr-
šini. Potapljati se je treba v me-
jah svojih zmožnosti in imeti na 
površini vzpostavljeno pozitivno 
plovnost. Vedno je dobro imeti 
opremo, ki jo potapljač pozna in 
zanjo ve, kako deluje. Pomemb-
no je tudi poznavanje sopotaplja-
čeve opreme. 
Kako torej postopati v primeru, 
ko zaidete v težave na površini? 
Najprej poskrbite za pozitivno 
plovnost, če je treba odvrzite 
uteži, se ustavite, premislite in 
reagirajte. Če ne najdete rešitve, 
pokličite na pomoč. Dobro je 
tudi obvladati veščine, ki so na-
štete zgoraj. Nekatere je treba 
uporabljati pri vsakem potopu, 
spet druge je vredno občasno 
ponoviti, da v primeru, ko jih za-
res potrebujete, lahko hitreje in 
pravilno ukrepate.
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“Potop pod led brez varnostne vrvi 

meji na poskus samomora.”

Potapljanje pod led je 
zelo zahtevna potapljaška 
specialnost, saj je potapljač 
izpostavljen zelo hladni 
vodi, hkrati pa mu je 
onemogočen prost izhod iz 
vode. 
Tekst: dr. Mitja Slavinec • Foto: Milan Vertot

KAKO VARNO POD LED?

Potopi pod led zahtevajo naj-
večjo možno mero psihofi zične 
kondicije potapljačev, njihovo 
dobro usposobljenost in primer-
no opremljenost. Za varno pota-
pljanje pod ledom so ključnega 
pomena natančne in skrbne pri-
prave potopa ter striktno upošte-
vanje vseh pravil in postopkov za 
zagotavljanje varnosti. Potaplja-
nje pod led se priporoča le po-
tapljačem z dovolj potapljaških 
izkušenj, visoko stopnjo osebne 
odgovornosti in, obvezno, opra-
vljenim tečajem za potapljanje 
pod led.
V nadaljevanju si bomo ogledali 
nekaj značilnosti in najpomemb-
nejših varnostnih ukrepov pri 
potapljanju pod led, nikakor pa 
branje tega članka ne nadome-
sti tečaja. Namenjen je osvežitvi 
znanja že izšolanih potapljačev 
pod led in predsta-
vitvi bodočim. 
Na osnovnem te-
čaju potapljanja 
pod led morajo 
udeleženci biti po-
tapljači nadaljevalne potapljaške 
kategorije (P2, AOWD ali ekviva-
lentno), ki imajo izkušnje s podvo-
dno orientacijo in potapljanjem v 
hladni vodi. Najmanjša starost te-
čajnika je 16 let. Tečajniki se med 
tečajem usposobijo za varno po-
tapljanje z zrakom pod ledom do 
globine 10 m. Pridobijo si znanje 
in veščine za potapljanje v hladni 
vodi, spoznajo vpliv hladne vode 
na telo in nevarnost podhladi-
tve ter preventivne in kurativne 
ukrepe. Spoznajo tudi specifi ko 

potopov z onemogočenim pro-
stim izhodom iz vode, seznanijo 
se s posebnimi zahtevami glede 
potapljaške opreme pri potaplja-
nju pod led, z organizacijo in vo-
denjem potopa pod led. Naučijo 
se tehnik iskanja in reševanja pri 
potapljanju pod led, se pripravi-
jo za tovrstne potope in opravijo 
potop pod led.

PRIPRAVA POTOPA
Pri izbiri in pripravi lokacije za po-
top pod led moramo biti pozor-
ni na debelino ledu. Le-ta naj bo 
dovolj debel, da po njem ljudje 

lahko varno hodijo, sicer naj se 
potop planira z obale. Na obali je 
treba zagotoviti zaprt topel pro-
stor za preoblačenje potapljačev 
in možnost hitrega dostopa za 
reševalce. Dobrodošli so tudi to-
pli napitki. 
Odprtina v ledu naj bo trikotne 
oblike s stranico 2 do 3 metre. 
Najlažje jo izrežemo z motorno 
žago, veliko več dela nam bo dalo 
sekanje s sekiro. Rob odprtine 
obdamo z deskami. Poleg glav-
ne odprtine v led zarežemo še 

rezervno odprtino, za primer re-
ševanja. Odprtino je treba zava-
rovati pred naključnimi spreha-
jalci, še posebej po opravljenem 
potopu. V kolikor je led zasnežen, 
področje potapljanja označimo 
tako, da sneg očistimo v obliki 
koncentričnih krogov in radialnih 
žarkov, ki kažejo proti odprtini.
Glede na specifi čne razmere so 
pri potapljanju pod led strožje 
tudi zahteve glede potapljaške 
opreme. 

Jeklenka mora imeti volumen 
vsaj 12 l in dvojni ventil. Ne glede 

na predvideno dol-
žino potopa mora 
biti obvezno pol-
na, zrak v njej pa 
čimbolj suh. Pred 
potopom preveri-

te tudi tesnila (O-ringe), ki zaradi 
nizkih temperatur lahko postane-
jo krhka.
Regulator je najbolj izpostavljen 
del potapljaške opreme, saj lahko 
tako prva kot druga stopnja zara-
di nizkih temperatur zamrzneta, 
zato je obvezna uporaba dveh 
kompletnih regulatorjev (dve 
prvi stopnji). Ko se zrak iz jeklen-
ke pretaka skozi regulator, se lah-
ko ohladi tudi za 50 °C. V primeru, 
da zamrzne voda pri prvi stopnji, 
je ovirano delovanje vzmeti in 
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regulator posledično zablokira. 
Pri zamrznitvi druge stopnje pa 
regulator začne nekontrolirano 
dozirati zrak (free fl ow). Do tega 
med drugim lahko pride zaradi 
navzgor obrnjene rezervne dru-
ge stopnje (kot pri klasičnem 
potapljanju), zato pred potopom 
nastavitev vdišnega tlaka nasta-
vimo na največ. Regulator naj bo 
na suhem. Možnost zamrznitve 
regulatorja lahko zmanjšamo 
tudi s pravilno uporabo. Pred 
potopom delovanje regulatorja 
preizkusimo tako, da po vdihu 
izdihnemo v okolico (ne v regula-
tor). Nizkotlačno cev za polnjenje 
suhe obleke priključimo na re-
zervni regulator. V primeru odpo-
vedi primarnega regulatorja se 
takoj vrnemo nazaj proti luknji in 
zaključimo potop.
Kompenzator plovnosti je obve-
zen tudi v primeru uporabe suhe 
obleke, polnimo pa ga s kratkimi 
pritiski gumba infl atorja, da ne 
povzročimo zamrznitve regu-
latorja. Tako polnimo tudi suho 
obleko, v kolikor jo uporabljamo. 
V primeru nekontroliranega pol-
njenja odklopimo cev infl atorja, 
v primeru prevelike plovnosti ali 
blokiranega izpustnega ventila 
pa odmaknemo vratno manšeto. 
Če v obleko vdre voda ali pota-
pljač sicer izgubi plovnost, od-
vržemo uteži in se dvignemo s 
kontroliranim dvigom (»padalski 
položaj«), še posebej pazljivo tik 
ob površini, da preprečimo uda-
rec z glavo ali ventilom jeklenke 
ob led.

IZVEDBA POTOPA
En dan pred potopom in nepo-
sredno pred potopom je treba 
preveriti, kakšni so pogoji okolja, 
predvsem temperatura ozračja, 
veter, debelina ledu in vidljivost 
v vodi. V kolikor je temperatu-
ra ozračja pod lediščem, se zelo 
poveča verjetnost, da nam že na 
površini, pred samim potopom, 
zamrzne regulator, morebiti tudi 
izpustni ventili kompenzatorja ali 
obleke. Še posebej pazljivi mora-

mo biti, če piha veter. 
Na ledu naj so samo tisti, ki po-
magajo pri potopu, opazovalci 
naj raje ostanejo na obali, še po-
sebej, če led ni dovolj debel.
Vodja potopa mora biti potapljač 
najvišje potapljaške kategorije 
(P3, DM ali ekvivalentno) z ustre-
zno dodatno usposobljenostjo 
za potapljanje pod led. Je odgo-
voren za potek celotnega potopa 
in vseh oseb. Vodja potopa orga-
nizira, planira in vodi potop, a ga 
praviloma sam ne opravlja, sicer v 
tem času vodenje prevzame nje-
gov namestnik. Izbere in preveri 
opremo, določi postopke za po-
top, preveri psihofi zične sposob-
nosti, še posebej potapljača reše-
valca, in pripravi seznam možnih 
nezgod s postopki za reševanje.
Vodji potopa pomaga tehnični 
vodja. Pripravi lokacijo potopa, 
bivak, opremo in druge tehnič-
ne pripomočke. Odgovoren je za 
časovni potek potopa, poskrbi za 
rezanje in vzdrževanje odprtine, 
pomoč pri oblačenju in slačenju 
potapljačev in za druge tehnične 
zadeve. 
Signalizator skrbi za vodenje po-
tapljačev po vrvi, medsebojno 
komunikacijo in usmerjanje po-
tapljačev med potopom ter za 
morebitno alarmiranje v primeru 
sile. V kolikor je v vodi več parov 
hkrati, mora biti na vsaj enega 
signalizatorja pritrjena vrv. Si-
gnalizator na začetku predstavi 
potop, se dogovori o komunika-
ciji in meri čas potopa. O poteku 
potopa obvešča vodjo potopa, 
po potrebi aktivira rezervnega 
potapljača. 
Varnostni potapljač je ves čas po-
topa opremljen in pripravljen za 
morebitno posredovanje. Da se 
ne podhladi, mu je treba zagoto-
viti topel prostor.
Varnostna vrv je pri potapljanju 
pod led obvezna ne glede na vi-
dljivost, oddaljenost potapljačev 
od luknje ali kakršnokoli drugo 
okoliščino. Potop pod led brez 
varnostne vrvi meji na poskus 
samomora. Vrv naj bo debela 

približno 1 cm in dolga od 40 do 
50 m ali glede na predvideno raz-
daljo potopa. Ob varnostni vrvi, 
ki mora biti neplavajoča, rabimo 
še rezervno vrv, ki naj bo plavajo-
ča in 50 % daljša kot vodilna vrv. 
Vrv mora biti obvezno privezana 
na obalo ali pritrjena na led (klin, 
težek predmet), na potapljača pa 
mora biti pritrjena s karabinom 
z zaskokom ali varovalom. Prav 
tako je na oba potapljača pritr-
jena kratka povezovalna vrv, ki 
ju ohranja v medsebojni navezi. 
Oba potapljača in signalizator 
vsak svoj konec vrvi držijo v roki. 
Med potopom signalizator var-
nostno vrv spušča in pobira.
Vrv naj ni nikoli v celoti v vodi 
(najbolj oddaljen del potopa naj 
bo nekaj metrov bližje od celotne 
dolžine vrvi; zmeraj mora biti na-
peta, da omogoča signalizacijo), 
potapljač je ne sme imeti navito 
na kolut.

REŠEVANJE
V primeru izgube varnostne vrvi 
mora vodja para takoj vzposta-
viti kontakt s sopotapljačem in 
oba se morata dvigniti tik pod 
površino. V kolikor ga ne najde, 
se sam dvigne tik pod površino. 
Enako postopa drugi potapljač, 
v kolikor se izgubi. Pod ledom se 
postavi v navpičen položaj z iz-
tegnjenimi rokami, oprtimi pod 
led, in reševalcem s trkanjem po 
ledu signalizira svoj položaj.
Reševalci uporabijo (plavajočo) 
varnostno vrv, se odpravijo 50 % 
dlje in v smeri, kot so nazadnje 
bili izgubljeni potapljači, z nape-
to vrvjo tik pod ledom plavajo v 
krogu. Ko vrv zadene ob izgu-
bljenega potapljača, čakajočega 
prav tako tik pod ledom, se po 
njej vrne do izhoda. Reševanje 
se po enakem postopku nadalju-
je, dokler niso najdeni vsi izgu-
bljeni potapljači. Če potapljača 
reševalci ne najdejo, podaljšajo 
dolžino vrvi in iskanje ponovi-
jo. Hkrati izgubljene potapljače 
aktivno iščejo tudi reševalci na 
ledu.

IZOBRAŽEVANJE

Potapljanje pod ledomPotapljanje pod ledomPotapljanje pod ledom
IZOBRAŽEVANJE
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Potapljaško društvo Murska 
Sobota je v sodelovanju s 
Slovensko potapljaško zvezo 
in ob pomoči društva GA-
PO-RA iz Gornje Radgone 
organiziralo že tradicionalni 
tečaj potapljanja pod ledom. 

Tekst: dr. Mitja Slavinec • Foto: Milan Vertot
Blaž Berden

POD LED PRI MINUS 10 °C Tečaj je bil namenjen potapljačem 
in inštruktorjem, hkrati pa je 
bila za podvodne reševalce 
organizirana vaja reševanja 
izpod ledu. Tovrstne potope v 
Prekmurju organiziramo že preko 
25 let, saj je tudi na tem območju 
veliko gramoznih jam, ki pozimi 
zamrznejo in predstavljajo 
potencialno nevarnost za drsalce 
in sprehajalce na ledu.
Tovrstne aktivnosti imajo več 
ciljev. Eden je prav gotovo 
usposabljanje potapljačev za 
eno najzahtevnejših potapljaških 
specialnosti, potapljanje pod 
led. Vaja reševanja podvodnim 
reševalcem dodatno omogoči, 
da obnovijo varnostne postopke 
in si pridobijo dragocene 
izkušnje za morebitno reševanje 
izpod ledu. Zelo pomemben je 
preventivni vidik, saj ob široki 
medijski podpori, ki smo je ob vaji 
bili deležni, javnost osveščamo in 
jo opozarjamo na nevarnosti, ki 
lahko prežijo na ledu. Predvsem 
pa se javnost seznani z osnovnimi 
postopki, kako se ob odhodu na 
led vnaprej zavarovati. 
Potop pod led je posebno 
doživetje in potapljaška izkušnja, 
ki vsakemu potapljaču ostane v 
trajnem spominu. Ne le zaradi 
hladne vode, temveč tudi 
svojevrstnega občutka, ko zaradi 
onemogočenega prostega izhoda 
tudi potop v plitvi vodi tik pod 
ledom zaznavaš podobno globoko, 
kot je tvoja oddaljenost od luknje v 
ledu. V plitvini se počutiš kot bi bil 
30 ali več metrov globoko. 
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“Na skoraj 20 cm debelem ledu 

je bilo približno 15 cm snega”

Tečaju smo dodali tudi raziskoval-
ni duh. Potapljače smo pred in po 
potopu posneli z infrardečo kame-
ro, na osnovi česar bomo analizirali 
spremembe temperature zara-
di vpliva hladne vode. Razmere 
so bile ene najtežjih do sedaj. 
Na skoraj 20 cm debelem ledu 
je bilo približno 15 cm snega. 
Temperatura vode je po pričako-
vanju bila okrog ledišča, globlje 
malo več, zato pa je bilo zunaj 
-10 °C, veter je ozračje še doda-
tno hladil.
Tečaja in vaje se je udeležilo 9 
potapljačev in inštruktorjev. Brez 
usposobljene in uigrane ekipe je 
tak dogodek praktično nemo-
goče varno izvesti, za udobje in 
dobro počutje udeležencev pa 
število članov ekipe hitro nara-
ste na 13, kot nas je bilo pri tem 
dogodku. Iskrena hvala Goranu 
za odlično vodenje potopov, Du-
šku za tehnično organiza-
cijo, Niku za vodenje pota-
pljačev preko signalne vrvi 
in vsem ostalim kolegom, 
ki so vsak po svoje dodali 
prispevek: čiščenje snega 
z ledu, zagotovitev žage in izrez 
luknje v led, označba luknje in 
zavarovanje z deskami, pripra-

in pomoč pri polnjenju, tehnična 
pomoč pri zagotavljanju dvojnih 
regulatorjev, varovanje dostopa, 
zagotovitev varnostnih pota-

pljačev, seveda 
tudi priprava 
toplih napitkov 
ter za Prekmur-
je nepogrešlji-
vih bograča in 

gibanice. Podrobneje in v živo 
pa na enem od naslednjih teča-
jev.

Tečaj potapljanja pod ledomTečaj potapljanja pod ledom
DOGODKI

DOGODKI

va signalizacijskih ter reševalnih 
vrvi in spojk, postavitev šotora 
in mize v njem, stiropora, desk 
in preproge na tleh, zagotovitev 

zmogljivega grelca, električnega 
agregata, kisikovega kompleta, 
kompresorja za polnjenje jeklenk 
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REPORTAŽA

Djibouti
REPORTAŽA

“Ta majhna dežela izstopa po marsičem”

Ob vzhodni afriški obali, 
kjer se v Adenskem zalivu 
združujeta Indijski ocean 
in Rdeče morje, se nahaja 
bivša francoska kolonija 
Djibouti. Ta majhna dežela 
izstopa po marsičem. 

Tekst: mag. Andrej Voje • Foto: mag. Andrej Voje

PUŠČAVA IN RAJ

Sodi med najrevnejše in 
najmanjše afriške dežele, je eno 
najbolj vročih in sušnih območij 
na svetu in je eno redkih območij, 
kjer skoraj zanesljivo pod mor-
sko gladino lahko srečaš morske 
pse kitovce. Predvsem slednje 
je seveda bilo odločilno, da sem 
se odpravil v to deželo, za kat-
ero velika večina niti ne 
ve, kje se nahaja, niti ni 
slišala zanjo. Djibouti 
pač sodi med tiste 
dežele, za katere velja, 
da se v svetovnih medijih pojavi-
jo morda le na otvoritvi olimpi-
jskih iger, kjer je zastavonoša 
tudi edini udeleženec te dežele 
na največji športni prireditvi.

REVNA DEŽELA
Nekoč Francoska Somalija, 
danes Djibouti, je l. 1977 formal-
no postala neodvisna država, 
vendar je francoski vpliv v tej 
žepni državi še vedno zelo pris-
oten. Uradni jezik je francoščina, 
v deželi je še vedno precej fran-
coskih vojaških baz, letalske pov-
ezave z Evropo so možne samo 
preko Pariza, pa tudi potapljaški 
turizem je praktično v celoti v 
njihovih rokah. V zadnjih letih je 
v tem prostoru vse bolj prisoten 
tudi Dubai, ki podpira različne 
projekte. Eden izmed takih je tudi 
izgradnja pristanišča v glavnem 
mestu, ki se prav tako imenuje 
Djibouti. Pristanišče predstav-
lja danes edini pomembnejši 
in zanesljiv vir dohodkov za to 
afriško državo. Pred poldrugim 
desetletjem se je namreč v kratki 

etiopski vojni od Etiopije odcepi-
la pokrajina Eritreja, ki prav tako 
leži ob Adenskem zalivu. Ker je 
Etiopija tako ostala brez dostopa 
do morja, so v Djiboutiju zgradili 

pristanišče in široke ceste, da se 
je lahko razvil cestni transport do 
Etiopije. Le-ta pač ni mogla biti 
odvisna od novonastale države 
Eritreje, s katero je bila v vojni. 
Tako ni nič neobičajnega, da se 
po cesti sredi puščave, kjer daleč 
naokoli ni nobenega življenja, 
vije karavana tovornjakov. Kot 
se spodobi za afriške razmere, 
so večinoma vsi preobteženi, 
počasni, včasih nekateri na poti 

tudi omagajo ali se prevrnejo. 
Z Etiopijo deželo povezuje tudi 
železnica in več kot 60 % vsega 
blaga, ki prispe v Etiopijo, prispe 
preko pristanišča v Djiboutiju.

Slano jezero
Zaradi zelo neugodnih letalskih 
povezav je bilo potrebno za 
en dan podaljšati bivanje v tej 
žepni državici, zato smo se sku-
paj z drugimi potapljači odpravi-
li na enodnevni izlet po deželi. 
Spremljal nas je zelo prijazen 
vodič, ki je izvrstno obvladal kar 
nekaj jezikov, tako da je pisano 
druščino potapljačev z vseh 
koncev Evrope lahko nagovoril 
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REPORTAŽA

v domačem jeziku. Slovensko 
sicer res ni znal, vendar sem ga 
nekaj besed le naučil. Tako bo 
Slovence, ki jih bo v prihodnos-
ti morebiti zaneslo v Djibouti, 
zagotovo vsaj pozdravil lahko 
po slovensko. Ko smo zapuščali 
mesto, nas je pozdravila ne-
prijazna gričevnata pokrajina. 
Kamorkoli sem se uzrl, povsod 
samo kamenje. Sprva je bilo ob 
cesti še nekaj kolib ter v njihovi 
bližini kakšna kamela in nekaj 
koz, potem pa se je izgubila 
vsaka sled za življenjem. Koze, 
ki smo jih le občasno opazili, 
so bile ponavadi zbrane okoli 
redkih grmičkov in so smukale 
še tisto listje, ki ga drugim prej 
ni uspelo doseči. Enkrat sem 
celo opazil manjšo kozo, ki se je 
opotekala na vrhu posušenega 

grmička in iskala še kakšen preo-
stali list. Najprej smo se ustavili 
ob razgledni točki, od koder se 
je odprl lep pogled v globoke 
soteske. In kjer se ustavljajo tu-
risti, je možno kaj zaslužiti. Ne 
vem sicer od kod, ker nisem opa-
zil nobene vasice ali vsaj kolibe 
v bližini, se je pojavil fantič in 
ponujal različne izdelke iz kam-
na. Iz mehkih kamenin, ki jih je 
možno lepo oblikovati, je izdelal 
preproste igrače. Mojo pozor-
nost je pritegnil mobilni telefon, 
narejen iz kamna. Imel je čisto 
pravi zaslon in tudi tipke. Torej 
povsem konkreten dokaz, da 
so mobilne telefone uporabljali 
tudi že v kameni dobi. Ker je bila 
zamisel res izvirna, sem kupil dva 
kamena telefona. In niti pomis-
lil nisem na to, da bi s fantom 

barantal. Pustil sem mu še nekaj 
drobiža in njegove oči so kar 
žarele. Za vedno pa si bom za-
pomnil prizor, ki je sledil pozneje. 
Naš vodič je imel v kombiju kar 
nekaj kanistrov vode in povsod, 
kjer smo se ustavili in srečevali 
domačine, jim je iz kanistra v 
plastenke nalival vodo. Voda je 
v teh krajih vredna več kot de-
nar. Ko je temu fantu v plastenko 
natočil vodo, je bil fant povsem 
iz sebe. Oči niso več žarele, iz 
njih se je kar bliskalo. Sprva ni 
vedel, ali sanja, ko je v roki držal 
polno plastenko in jo gledal. 
Potem je gledal nas, ki smo ga 
opazovali, pa spet plastenko in 
spet nas. Ni se mogel več up-
reti in je nagnil plastenko, da je 
hladna voda stekla po njegovem 
grlu. En pogled hvaležnosti pove 
več kot tisoč besed. In ta prizor 
sem za vedno ohranil v spom-
inu. Nanj se spomnim vsakokrat, 
ko se mi zazdi, da z vodo ravnam 
potratno.
Počasi smo se začeli spuščati v 
dolino in pred nami se je odprl 
čudovit pogled na slano Asal-
sko jezero. Leži v depresiji 157 
m pod morsko gladino in pred-
stavlja najglobljo točko v Afriki. 
Jezero je plitvo, saj je povprečna 
globina 54 km2 velikega jezera 
le dobrih sedem metrov. To jeze-
ro je s približno 35 % slanostjo 
(namerili so tudi že več kot 39 %) 
najbolj slano jezero oz. morje na 
svetu, celo bolj kot Mrtvo mor-
je. Seveda bela obroba ni bila 
čudovita peščena, temveč solna 
obala. 
Ko smo se po vijugasti in 
nedokončani cesti približevali 
Asalskemu jezeru, je domačin 
pripovedoval, da je cesta v 
nedokončanem stanju že 
šestnajst let. Ob cesti so namreč 
še vedno stali nekateri zapuščeni 
delovni stroji, nedaleč stran 
so ležale ograje, ki bi jih bilo 
potrebno namestiti ob ostrih 
ovinkih. Razlog za takšno stanje 
so dogodki v naši rajnki skupni 
državi, ki je l. 1991 začela raz-
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padati. Domačin sicer ni vedel, 
katero jugoslovansko gradbeno 
podjetje bi moralo dokončati to 
cesto, vsekakor pa je razpad Ju-
goslavije imel resnično globalni 
pomen. Celo ceste so nehali gra-
diti »tam nekje v Afriki«.
Soli je v tej deželi resnično na 
pretek, vendar se z njo na žalost 
ne da ravno obogateti. Danes 
pač niso več časi Martina Krpa-
na, ko bi se s »švercanjem« soli 
moglo spodobno zaslužiti. Kljub 
temu smo ob poti srečali nekaj 
kameljih karavan, ki so v sprem-
stvu domačinov tovorile sol. 
Večino soli izvozijo v Etiopijo.

MORSKI PSI KITOVCI
Kot sem že omenil, je bilo po-
tapljanje z morskimi psi kitovci 
edini razlog, da sem se odločil za 
odhod v Djibouti. Pred leti sem 
se z istim namenom odpravil na 
Sejšele, pa sem se vrnil domov 
zelo razočaran. Tudi Sejšeli 
namreč veljajo za eno izmed 
destinacij, kjer z veliko verjet-
nostjo pod vodo lahko srečaš 
te orjake. A v naravi ni nič zago-
tovljenega, obstaja le manjša 
ali večja verjetnost, da se želje 
izpolnijo. Morski psi kitovci so 
veliki popotniki, a znanstveniki 
kljub skrbnemu preučevanju in 
sledenju o njihovih potovanjih 
vedo bolj malo. Največja popu-
lacija se seli med vzhodnoafriško 
obalo ter zahodno obalo Ta-
jske in Burme. Večinoma se 
zadržujejo v Indijskem oceanu, a 
tudi tega si znanstveniki ne upa-
jo z gotovostjo trditi. Similanski 
otoki na Tajskem, Maldivi, Sejšeli, 
Kenija in Djibouti je le nekaj 
destinacij, kjer se jim potapljači 
lahko za krajši čas pridružijo. V 
času od oktobra do februarja se 
zadržujejo v plitvih zalivih ob 
obalah Djiboutija, kjer se parijo. 
Na potop z morskimi psi kitovci 
smo se na ladji dobro pripravili. 
Potapljač vodnik nam je zelo 
natančno predstavil, kakšno naj 
bo naše morebitno srečanje z 
velikani. Na začetku je bilo kar 

nekaj razočaranj, saj je uporaba 
bliskavic prepovedana, poleg 
tega ni bil načrtovan klasični 
potop s potapljaško opremo, 
temveč le potop z masko, s pla-
vutmi in z dihalko. Poleg tega še 
nekaj drugih prepovedi, kot npr. 
dotikanje, plavanje pred njim, 
več kot dovolj torej za slabo vol-
jo.
Z nekaj plastenkami vode smo 
poskakali v čoln in se odpravili 
v sosednji zaliv. Vozili smo se že 
več kot eno uro, a naš vodnik, 
ki je sicer zelo pozorno sprem-
ljal morsko gladino, ni opa-
zil ničesar. Sonce je pripekalo, 
plastenke so se počasi praznile, 
upanje je plahnelo. Nato je 
domačin nenadoma zavriskal 
od navdušenja. Na morski gla-
dini so se pokazali obrisi kitovca, 
nekaj trenutkov zatem je skozi 
gladino zarezala tudi repna 
plavut. Domačin je urno obrnil 
čoln in zapeljal vzporedno z or-
jakom, da mu ni zaprl poti. Kot 
pingvini smo poskakali v vodo 
in se zapodili proti velikanu. Od 
prvega snidenja je tako ostalo 
zelo malo, saj se je kitovec poto-
pil in le od daleč so bile še vidne 
značilne bele lise. Znanstveniki 
so ugotovili, da so prav te lise 
razpoznavni znak za kitovce. Ni 
nam preostalo drugega, kot da 
smo se vrnili na čoln in znova 
upali. Le nekaj minut kasneje se 
nam je sreča zopet nasmehnila, 
a tokrat smo v vodo poskakali 
precej bolj umirjeno in previdno. 
Ta kitovec nam je dovolil, da se 
mu približamo. Kitovec se preh-
ranjuje s planktonom, zato kljub 
velikosti in prav tako strašansko 

veliki ustni votlini za človeka ni 
nevaren. Zdelo se mi je, da hitro 
plavam, vendar je bil kitovec še 
vedno prehiter, pa čeprav se mi 
sploh ni zdelo, da se med pla-
vanjem kakorkoli premika. Prvih 
nekaj fotografi j sem torej posnel 
od zadaj. Naslednjič nas je v vodo 
skočila le polovica in takoj so se 
pokazale prednosti dogovora, ki 
smo ga sklenili na čolnu. Tokrat 
je kitovec plaval mimo mene in s 
svojim ultraširokokotnim objek-
tivom sem velikana brez težav 
v celoti ujel v kader. Kitovci po-
navadi ne spreminjajo sunkovito 
svoje smeri plavanja, a tokrat 
je bilo drugače. Nenadoma se 
je obrnil vstran in zaplaval di-
rektno proti meni. Glede na na-
vodila potapljača vodnika, naj se 
ne zadržujemo pred njim, sem 
se že začel umikati vstran. A kaj, 
ko mi je velikan sledil. Zato sem 
obrnil samo za nekaj trenutkov, 
pogledal skozi objektiv in začel 
pritiskati na sprožilec. Zdelo se 
mi je, kot da se želi igrati. Ker je 
bilo že pozno popoldan, je bilo 
sonce že nizko in s svojimi dolgi-
mi žarki je obsijalo kitovca nara-
vnost v sprednji del. V katerikoli 
smeri sem plaval, vedno mi je 
sledil. 
Velika želja je bila izpolnjena. 
Zgodba se je v naslednjih dneh 
ponovila še trikrat in vsakokrat 
smo se na barko vračali zadovolj-
ni z novimi posnetki in doživljaji. 
Še večje veselje je bilo doma, 
ko sem jih v svoji zbirki utrink-
ov izpod vodne gladine lahko 
občudoval in se spominjal tistih 
nekaj kratkih, a zato toliko bolj 
intenzivno doživetih trenutkov.

REPORTAŽA

Djibouti
REPORTAŽA

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

j
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Na sončen, vendar mrzel 
prvi januarski dan v letu 
2012 se je ob Velenjskem 
jezeru zbralo 22 pogumnih 
in strastnih potapljačev 
iz vse Slovenije, da bi za 
varno potapljaško sezono 
s penino nazdravili pod 
gladino Velenjskega jezera.
Tekst: Janja Šemenc • Foto: Janja Šemenc

TRADICIONALNI POTOP V VELENJSKO JEZERO

Potop je prešel že v tradicijo, saj na 
tak način potapljači velenjskega 
kluba DPD Jezero in člani drugih 
slovenskih potapljaških društev 
že od leta 1996 začenjajo novo 
potapljaško sezono.
Kljub ledeno mrzli vodi in hladne-
mu novoletnemu vremenu so 
se potapljači brez težav v krogu 
potopili v jezero, nazdravili pod 
vodno gladino ter se na površje 
vrnili polni adrenalina in veselja. 
Premagali so mraz in se pogumno 
potopili v vodo, katere tempera-
tura je bila le 8 stopinj Celzija, 
in tako vzbudili navdušenje in 
občudovanje pri zbranih gledal-
cih. Vsako leto je novoletni potop 
v Velenjsko jezero bolj zanimiv 
tudi za nove potapljače, letos jih 
je kar pet na novo postalo del 
tradicije kluba DPD Jezero. 
Tako kot vsi potopi do sedaj je 
tudi ta minil v dobrem vzdušju, 
odličnem razpoloženju in številčni 
udeležbi navdušenih gledalcev.

17. novoletni potop17. novoletni potop
DOGODKI

DOGODKI

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
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Leta 2010 je bil narejen zadnji 
seznam ribjih vrst, ki so bile do 
takrat ugotovljene v Jadranskem 
morju.  
Tekst: Lovrenc Lipej • Foto: Borut Mavrič

KOLIKO VRST RIB JE V JADRANU?

Na njem je navedenih 444 vrst rib. Odtlej 
sta se v Jadranu pojavili še najmanj dve 
tujerodni vrsti, seznam pa se bo v nasle-
dnjih letih gotovo še povečal. Ta podatek 
je kar zavidljiv, saj naj bi v celotnem Sre-
dozemskem morju živelo okoli 700 vrst. V 
slovenskem morju naj bi bilo doslej ugo-
tovljenih okoli 200 vrst. Seveda vseh ne 
bomo vedno našli v njem, saj so bile ne-
katere vrste najdene le v redkih primerih, 
nekatere navedbe vzbujajo precej dvo-
mov, spet tretje so bile zadnjič opažene 
v 19. stoletju!  Predstavniki določenih vrst 
se v slovenskem morju pojavijo le sezon-
sko, drugi pa občasno. Spomnite se samo 
murene, ki nas je presenetila junija 2011 v 
Piranskem zalivu! Skratka, voditi eviden-
co ribjih vrst, ki prebivajo v nekem morju, 
je precej večji zalogaj kot bi nekdo najprej 
pomislil. Zakaj se število vrst v zadnjih de-
setletjih počasi, a vztrajno povečuje? Pre-
prosto zato, ker je temu posvečena večja 
pozornost. Če vzamemo za primer krip-
tobentoške vrste, lahko hitro ugotovimo, 
da je med njimi veliko slabo poznanih ali 
povsem nepoznanih vrst. Pravzaprav med 
njimi dobro poznamo le kakšnega ugorja 
in mureno, morda bi kakšen med nje uvr-
stil tudi kavala. A resnici na ljubo, takšnih 
vrst, ki prebivajo skrite med skalami, vo-
tlinami in celo razpokami v skalah, je kar 
veliko. Spadajo v glavnem med glavače in 
prisesnice. Tudi v Jadranu so med njimi 
našli kar nekaj vrst, nekatere pa so sploh 
prvič opisali za znanost. Včasih je dovolj, 
da pridejo fotografije kakšnih nenava-
dnih rib v roke specialista. Tako smo pred 
kratkim pri pregledu fotografij globoko-
morskih rib iz nekega vzorčenja v južnem 
Jadranu našli vrsto Faciolella oxyrhyncha, 
ki je bila doslej komajda kdaj opažena.  
Drugi dejavnik pri pojavljanju novih vrst 
je potapljanje. Tudi v znanosti postaja 
čedalje bolj pomembno potapljanje z av-
tonomno opremo, saj omogoča spozna-
vanje nekdaj nedostopnih okolij. K temu 
moramo prišteti dejstvo, da je med znan-

BIOLOGIJA

Ribe v Jadranskem morjuRibe v Jadranskem morju
BIOLOGIJA

stveniki s tega področja čedalje več podvodnih fotogra-
fov. Tretji dejavnik pa je ta, da čedalje več potapljačev 
in zanesenjakov pozna ribe. Poznamo primere, ko so 
bile prav na osnovi dobrih fotografij potrjene nekatere 
vrste rib v Jadranu, kot npr. morski kunec (Siganus luri-
dus), račjekljuna murena (Enchelycore anatina) in vitka 
ustnača (Lapanella fasciata). Nenazadnje, o tem smo v 
Potapljaču že veliko pisali, so tu še tujerodne vrste, ki se 
v zadnjih desetletjih postopno pojavljajo tudi v Jadra-
nu, in vrste, ki se selijo proti severu.

Faciolella oxyrhyncha

Apletodon sp

Terapon theraps
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Učitelj življenjaUčitelj življenja
V SPOMIN

V SPOMIN
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Dragi Mirko,
ko me je Marta prosila, naj 
povem o tebi nekaj besed ob 
tej priložnosti, sem se po-
čutil počaščenega, da tebi 
in vsem zbranim tukaj lah-
ko povem tisto, česar ni-
sem imel priložnosti reči že 
prej, saj si nas zapustil ne-
pričakovano in prezgodaj.
Tekst: Oskar Šega • Foto: Matko Mioč

MIRKO LINDTNER

Poznal sem te tri leta, ki se zdijo, 
če pomislim na vse dogodke in 
lepe trenutke, ki smo jih doživeli 
skupaj, kot cela večnost, pa kljub 
temu le kratek utrinek, če pomi-
slim, kako hitro so švignila mimo. 
Bil si nam v prvi vrsti drag prijatelj. 
Ko si videl, da je kdo v stiski, si ve-
dno priskočil na pomoč.
Spominjam se, da nobena pro-
šnja, ki smo jo imeli zate, nikoli ni 
naletela na gluha ušesa, temveč 
si vedno naredil vse, kar je bilo v 
tvojih močeh, da si jo uslišal in iz-
polnil.
Rad si pomagal, ne da bi želel kaj v 
zameno ali pričakoval kakršnoko-
li povračilo. Četudi ti je kdo tvojo 
dobroto vračal z nehvaležnostjo, 
se nisi ustavil, temveč si pomagal s 
še večjo vnemo. Imel si zelo redko 
in hvalevredno lastnost; v ljudeh 
si videl dobre lastnosti in se osre-
dotočil na njih.
Bil si sodelavec, vedno poln idej in 
novih izzivov, nikdar v mirovanju. 
Večkrat, ko si urejal svoje računo-
vodske posle, si se na poti domov 
ustavil v moji in Matkovi pisarni, 
čeprav nisi vedel, če sva tam ali ne. 
Poklical si mene ali Matka in rekel: 
»Jaz sem tukaj.« Spominjam se 
trenutkov, ko si poln vneme prišel 
k nama, vrgel na mizo papir in re-
kel: »Oskar, to je zdaj tvoj projekt!« 
ali pa: »Matko, imam nov projekt 
zate!« Vsak teden smo sedeli v pi-
sarni ali bližnjem lokalu in kovali 
načrte za prihodnost ali pa le kra-
mljali o vsakdanjih stvareh. 

Bil si učenec potapljanja in učitelj 
življenja. 
Bil si starosta za vse nas z ne-
skončno življenjskimi izkušnjami, 
ki si jih vedno rad delil z drugimi, 
tudi z bralci Potapljača. Za vsako 
situacijo si imel že vnaprej pripra-
vljen nasvet. Na vsako vprašanje 
si imel pripravljen odgovor.
Bil si pravi potapljač po duši, če-
prav si se aktivno potapljal le 
kratko obdobje. Karkoli je bilo v 
zvezi s potapljanjem, te je nav-
duševalo kot majhnega otroka. 
Vedno si bil zraven, če je le čas 
dopuščal, za vsak izlet, za vsako 
potovanje, za vsak dogodek. Že 
več dni pred vsakim potovanjem 
si se veselil in govoril o tem. 
S svojim navdušenjem in zano-
som si marsikoga navdušil in 
vpeljal v potapljanje, med drugi-
mi tudi del tvoje družine, in jim s 
tem polepšal življenje.
Potapljanje je bila tvoja velika 
želja že od mladih let, vsaj tako si 

mi večkrat zaupal, vendar nikoli 
ni bilo časa ali pravega trenutka 
za izpolnitev le-te, vedno je pri-
šlo kaj vmes. Vseeno si se v po-
znejših letih odločil slediti svo-
jim sanjam in tako, kljub svojim 
šestdesetim letom, nisi pustil, da 
bi te tvoja leta ovirala. Kmalu po 
tem, ko si se začel potapljati, si 
postal tudi inštruktor potaplja-
nja. Na to si bil neizmerno pono-
sen. Pa ne le ti, vsi smo bili zelo 
ponosni nate. Saj ni veliko ljudi, 
ki se pri teh letih odločijo za to-
vrstno pot. 
V tem pogledu si vzor vsem nam, 
saj si nam pokazal, da nikoli ni 
prepozno. Če si nečesa želiš, se 
moraš le odločiti in izpeljati za-
dano do konca, ne glede na to, 
kaj si mislijo drugi in kakšne ovi-
re moraš premostiti.
Mirko, bil si krasen človek, ima-
mo te radi. Vedno boš ostal v na-
ših srcih in del našega življenja. 
Počivaj v miru!
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“Nočnega življenja morskih prebivalcev se z besedami 
ne da opisati, treba ga je pogledati in doživeti ”

Mednarodni festival pod-
vodnega fi lma in videa, ki 
je med 26. in 28. januarjem 
2012 potekal pod okriljem 
PK Slovenske Konjice v 
Kulturnem domu Slovenske 
Konjice, je v svoji četrti 
izdaji ponovno zbral lju-
bitelje vrhunske podvodne 
fotografi je, fi lma in videa. 
Grand prix je bil tokrat na-
menjen švicarskemu fi lmu 
Sinistre (Jose Lachat).
Tekst: Alenka Fidler • Foto: Andraž Korošec
                   Drago Jovič

Festival s ponosom nosi ime 
Sprehodi pod morjem, ime, ki ga 
zaznamujeta dve letnici, 1952 in 
1963. Leta 1952 si je namreč Ivan 
Kuščer od Ministrstva za kulturo in 
prosveto sposodil 16 mm kamero, 
s katero naj bi nastal fi lm Sprehodi 
pod morjem. Vlogo podvodnega 
snemalca 
so zaupali 
M a r j a n u 
Richterju. 
Da bi lah-
ko posne-
li čimveč 
različnega materiala, je Ivan Ku-
ščer nekoliko predelal objektiv ka-
mere, s čimer je omogočil ostrenje 
tudi na bližnje predmete. Snema-
nje s fi lmsko kamero je bilo precej 
težavno, najtežje pa je bilo vsakih 
25 sekund snemanja ponovno 
naviti vzmet, ki je poganjala ka-

SPREHODI POD MORJEM

DOGODKIA

4. festival podvodnega fi lma in videa4. festival podvodnega fi lma in videa4. festival podvodnega fi lma in videa
DOGODKI

mero. Že istega leta so posneli 
dobro polovico fi lma. Težave so 
se pojavile pozneje, ko v Ljubljani 
niso našli ustreznega laboratorija, 
kjer bi fi lm razvili. Problem je rešil 
Marjan, ko je ob pomoči Fotokino 
zveze pri Ljudski tehniki fi lme raz-
vil sam. Nekaj omenjenih posnet-
kov je objavljenih v kultni knjigi 
slovenskih potapljačev, Sprehodi 
pod morjem, ki je bila pod uredni-
škim imenom Ivan Kuščer izdana 
leta 1963. 
Petkova otvoritev festivala je bila 
v znamenju treh vrhunskih pod-
vodnih fotografov. Marjan Richter, 
ki kot neposredni učenec bratov 
Kuščer sodi med pionirje sloven-
ske podvodne fotografi je in fi l-
ma, s čimer predstavlja tudi prvo 
ključno osebo v njunem razvoju, 
nas je ponovno popeljal v zgodo-
vino. Z izborom fotografi j Etiopija 
1960 nam je predstavil utrinke iz-
pred petdesetih let, ki so nastali 
na prvi jugoslovanski potapljaški 
ekspediciji v Etiopijo. Marjan ima 

s tistega potovanja v malhi polno 
prigod, najbolj pa so mu ostale v 
spominu lepe ženske, ki so s svo-
jim skromnim bogastvom in po-
sebnim sijajem v očeh naredile 
nanj velik vtis. Na tej odpravi, ki je 
bila zgled kasnejšim alpinističnim 
in drugim odpravam, je med dru-

gim nastal tudi prvi jugoslovanski 
barvni podvodni fi lm. 
Kot drugi se nam je z izborom 
Črno in modro predstavil Borut 
Furlan, ki ima za seboj bogato tek-
movalno pot podvodnega foto-
grafa. Od leta 1994 do 2003 je bil 
vsakoletni državni prvak v podvo-
dni fotografi ji, med številnimi na-

gradami pa je najpomembnejše 
3. mesto na svetovnem prvenstvu 
v Egiptu leta 2000. Če so nekatere 
goste najbolj pritegnili obrisi rib 
na črni podlagi, je druge presunila 
v Sloveniji prvič predstavljena dva 
metra široka podvodna panora-
ma. 
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Tretji sklop je bil namenjen pred-
stavniku novega ruskega vala 
Anatolyju Beloshchinu. Vrhunski 
potapljač in inštruktor tehničnega 
potapljanja je svoje hobije (foto-
grafi ja, tehnično potapljanje in 
Wing Chun) spremenil v poklic. 
V zadnjih letih serijsko prejema 
številne mednarodne fotografske 
nagrade. Na tokratnem festivalu 
Sprehodi pod morjem se nam je 
predstavil s serijo fotografi j Nude 
& Fashion, ki so posebnost v svetu 
podvodne fotografi je, predvsem 
zaradi vrhunskega modela Tati-
ane Smelko, morske deklice, na 
kateri si je oči spočil marsikateri 
obiskovalec.  
Na festivalu je bil tudi Daniel Mer-
ciera, ustanovitelj in prvi predse-
dnik, danes pa častni predsednik 
najstarejšega svetovnega festiva-
la podvodnega fi lma in fotogra-
fi je FMISM (Festival Mondial De 
L´image Sous-Marine) v Marseillu. 
Festival zaznamuje 25.000 obisko-
valcev, 160 fi lmov, 900 sodelujo-
čih fotografov, 120 stojnic in 55 
nacionalnosti. 
Že prvi sklop fi lmov je obiskoval-
cem ponudil izvrstne posnetke 
vseh oblik potapljanja, tako pota-
pljanja na vdih kot rekreativnega 
in tehniškega potapljanja. Najprej 
smo se spustili v meditativne vode 
potapljanja na vdih (Toni Martin 
Dobrzanski, Danska: Weightless 
- Emotional Freediving). Spoznali 
smo legendo o rojstvu arhipelaga 
Palau v Mikroneziji, kjer med šte-
vilnimi organizmi vlada pravi boj 
za obstanek, glavni zmagovalec 
pa je živi fosil Nautilus; srečanje z 
njim je zares neverjetno (Leonar-

do Sergiani, Italija: Palau, When 
the Forest Meets the Sea – Palau). 
V bližini Genove smo se potopili 
na 300 metrov dolg tanker, iz ka-
terega se je aprila 1991 ob eksplo-
ziji cisterne v Sredozemsko morje 
zlilo 144.000 ton surove nafte. 
Nafta je ponekod še vedno vidna, 
raziskovalce pa zanima, kako vpli-
va na fl oro in favno (Jerome Espla, 
Francija: Haven, 20 Ans Apres). 
Potovanje smo nadaljevali v Me-
hiki, v srcu zelenega majevskega 
pragozda, kjer se v skrivnostnem 
svetu podzemlja združita dve ce-
loti. (Karin Pointner, Avstrija: À La 
Recherche De Nai Tucha). Nočne-
ga življenja morskih prebivalcev 
se z besedami ne da opisati, treba 
ga je pogledati in doživeti (Elodie 
Turpin, Kanada: Moonlight Poem).  
Druženje ob domači hrani z okoli-
ških kmetij in vinu iz Zlatega griča 
je bilo dobrodošlo predvsem za 
srečanje starih prijateljev. Na za-
četku drugega sklopa so osrednje 
mesto zasedli učenci, ki so sodelo-
vali na prvem otroškem likovnem 
natečaju Sprehodi pod morjem. 
Komisija se je med 121 prispeli-
mi risbicami iz petih različnih šol 
težko odločila o zmagovalcih. 
Krhko nagrado, malega morskega 
konjička, ki je nastal pod umetni-
škimi rokami Matjaža Bornška, so 
tako prejeli: prvošolec Žan Deti-
ček iz OŠ Ob Dravinji, podružnica 
Tepanje, drugošolka Zala Klančnik 
iz OŠ Gustava Šiliha Laporje in če-
trtošolec Miha Žnidarič iz OŠ Pod 
goro. 
Drugi sklop fi lmov se je potegnil 
pozno v večer. Tako kot usoda 
spremlja človeška življenja, spre-

mlja tudi usodo malih ribic, ki ne 
vedo, kaj jih čaka naslednji trenu-
tek (Jose Lachat, Švica: Sinistre). 
Pretresljiva zgodba o zadnjih lov-
cih, avtorja Steva L. Lichtaga iz 
Češke, nas popelje v razmišljanje 
o negotovi prihodnosti plemena 
Lamalera, katerega preživetje ni 
odvisno zgolj od poguma zadnjih 
lovcev, temveč tudi od turizma, ki 
ga denarja željni potiskajo tudi 
v ta oddaljeni konec sveta (Twin 
Star Productions, Stece L. Lichtag, 
Češka: The Last Hunters). Med 
tema dvema fi lmoma se je bil 
pravi boj za osvojitev grand prix 
nagrade za najboljši fi lm festiva-
la. Morski konjiček je že na poti k 
Josetu Lachatu v Švico. Najbolj-
ši fi lm 4. festivala Sprehodi pod 
morjem je torej fi lm Sinistre. Za-
dnji fi lm z naslovom Always Look 
on the Bright Side of Life (Peter 
Schneider, Nemčija) nam je dal 
dobro popotnico do naslednje-
ga, petega festivala Sprehodi 
pod morjem. 
Organizator se ob tej priložnosti 
zahvaljuje vsem, ki so kakorko-
li pomagali, predvsem pa vsem 
obiskovalcem festivala – v treh 
dneh se jih je zbralo okoli tisoč, 
ki so ga podprli s svojim obi-
skom. Pri tokratni drugi samo-
stojni organizaciji festivala se je 
pokazalo, da ni bojazni za obstoj 
le-tega. Še več, za leto 2013 si 
želimo, da bi v sklopu festivala 
obudili tudi mednarodni sim-
pozij Diving AST, zato upamo, 
da nam boste še naprej stali ob 
strani in nam pomagali, da sku-
paj ponesemo ime Slovenskih 
Konjic v svet.

4. festival podvodnega fi lma in videa4. festival podvodnega fi lma in videa4. festival podvodnega fi lma in videa
DOGODKI

DOGODKI
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“Jaz ne potrebujem dodatnega znanja.”

Sedim na kavi v eni izmed 
ljubljanskih kavarn in vneto 
opazujem okolico. Odločim 
se, da bom prebral dnevni 
časopis, ko mojo pozornost 
zmotita mladeniča, ki 
razposajeno vstopita v 
kavarno in na ves glas 
razglabljata o tem, zakaj ni 
dobro biti član Slovenske 
potapljaške zveze. Nisem ju 
poznal in onadva ne mene, 
vendar tako duhovitih 
razlogov še nisem slišal, 
zato sem sklenil, da si jih 
bom nekaj zapisal. 
Tekst: Matko Mioč

DEVET RAZLOGOV, ZAKAJ NI DOBRO BITI ČLAN 

REVIJA POTAPLJAČ
Vsake toliko ti pošljejo na dom re-
vijo Potapljač. Ej stari, to je revija, 
v kateri imaš na tone strokovnih 
člankov o potapljanju, kjer ti sve-
tujejo vse mogoče in nemogoče. 
Jaz sem naredil začetni potaplja-
ški tečaj in kaj me sploh zanimajo 
suhe obleke in to, če lahko lulam 
v suho obleko. Jaz ne potrebu-
jem dodatnega znanja.

KOT ČLAN IMAŠ UGODNOSTI 
V DOLOČENIH POTAPLJAŠKIH 
TRGOVINAH
Pazi to, čisto v vseh športnih tr-
govinah prodajajo potapljaško 
opremo. Ti me pa silijo, da zaradi 
popustov kupujem potapljaško 
opremo v specializiranih trgovi-
nah. Moja maska stane v velebla-
govnici 10 evrov. Res, 10 evrov, in 
kaj potem, če ima plastično šipi-
co, koga to briga, važno je, da mi 
ne gre voda v nos.
 
PO IZJEMNO NIZKIH CENAH 
LAHKO KUPIŠ OPREMO, KI JO 
PRIPOROČA SPZ
Pred par leti so začeli z neko ak-

RAZMIŠLJANJE

Slovenska potapljaška zvezaSlovenska potapljaška zveza
RAZMIŠLJANJE

SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE* 
cijo različnih kosov potapljaške 
opreme, ki jih lahko po zelo ugo-
dnih cenah kupiš preko SPZ-ja. 
Bah! Sigurno gre za stare modele 
potapljaške opreme, ki jih niti na 
Kitajskem nočejo, in zdaj jih po-
nujajo svojim članom. Hahaha, 
res so hudi! 

ZAVAROVANJE DAN
To pa ne moreš verjeti. V leto-
šnjem letu so si celo omislili po-
pust pri sklenitvi zavarovanja 
DAN za potapljače. Kaj mene 
briga zavarovanje za potapljače. 
Jaz se vedno potapljam s pota-
pljaškimi centri in sem sigurno 
vedno zavarovan preko centra. 
Zdaj bom pa plačeval kar neko 
zavarovanje. Mislim, pa kaj, če se 
mi kaj zgodi? Ko sem v tujini, itak 
uporabljam Corris, doma pa sem 
že zavarovan. Pa roko na srce, 
sem slišal, da obisk komore sploh 
ni tako drag (10 ali 15 evrov). Kar 
nekaj pretiravajo! 

PODVODNI ATLAS SLOVENIJE
Si moreš misliti? PODVODNI 
ATLAS SLOVENIJE. Kaj je sploh 
to? Hahahaha. A popišejo vsako 
mlako v Sloveniji, v katero je mo-
žno potopiti glavo? Hahahaha … 
Res so neverjetni, na svoji spletni 
strani imajo objavljene potaplja-
ške lokacije s podrobnimi navodi-
li, kako čimbolj uživati v potopu. 
Ali naj zdaj vedno, preden grem 
na potop, iščem po internetu in 
si izpišem nasvete, kako varneje 
narediti potop? Itak, da ne! 

SEZNAM LICENCIRANIH 
INŠTRUKTORJEV
Na svoji spletni strani imajo 
ažurirane podatke o licencira-

nih potapljaških inštruktorjih, 
ki lahko delajo v Sloveiji. Gre za 
strokovnjake, ki so opravili po-
trebno šolanje, so zavarovani 
in imajo opravljeno licenco za 
poučevanje v Republiki Slove-
niji. Kaj to mene briga! Meni je 
naredil tečaj en frend (prijatelj) 
za 30 evrov, pa sploh ni licenici-
ran inštruktor. Šli smo dvakrat v 
otroški bazen in to je bilo to. Še 
tako je bil navdušen nad moji-
mi potapljaškimi veščinami, da 
mi pod vodo sploh ni bilo treba 
dati maske z obraza. Kul, a ne? 
Ne pa ti zategnjeni licencirani 
inštruktorji. Najprej imaš preda-

vanja, ki trajajo in trajajo. Potem 
greš v bazen, pa še v morje. Na 
koncu zahtevajo od tebe, da 
pišeš še izpit. Kot v šoli. Stari, 
hudo! Jaz sem z mojim inštruk-
torjem spil eno pivo in sva bila 
že v bazenu. 

DAN POTAPLJAČEV SLOVENIJE
Enkrat na leto se vsi zberejo, se 
skupaj potapljajo, organizirajo 
športne igre z bogatimi nagra-
dami in se poveselijo ob dobri 
hrani in pijači. In to vse zastonj.  
Itak, da je zastonj, kdo pa naj 
me pelje na morje, kje bom pa 
spal, kaj pa izposoja potapljaške 
opreme … in če vse to odmislim, 
te tam nadlegujejo ljudje, ki se 



61 - 2012 • Potapljač • 23 

hočejo s tabo pogovarjati, deliti 
potapljaške izkušnje … grozljivo.  

PRS
V okviru SPZ-ja deluje PODVO-
DNA REŠEVALNA SLUŽBA. Gre za 
strokovnjake s področja reševa-
nja, ki se trudijo pomagati pone-
srečencem v najbolj nemogočih 
in življenjsko nevarnih pogojih. 
Lani so si celo omislili nekega ro-
bota, ki ima kamero. Vsak mesec 
imajo vaje, kar naprej se nekaj 
izobražujejo … dolgčas. 

ČLANARINA
32 evrov. Stari moj, a veš koliko 
je 32 evrov? Za ta denar mi moj 
frend inštruktor naredi cel nada-
ljevalni tečaj. Res! Pravi, da za-
dostuje en potop na grebenu v 
Fiesi in če sem tam tako dober, 
kot sem bil na začetnem tečaju v 
otroškem bazenu, mi takoj pod-
piše kartico. Jaz pa naj plačujem 
32 evrov … zakaj že? Bah!

Moram priznati, da sem se tisti 
popoldan iz srca nasmejal in se 

zato odločil, da še z vami delim te 
misli, malo za šlo malo zares.  
* Zgornja zgodba je seveda izmi-
šljena, ni pa povsem nemogoča. 
Njen namen je na zbadljiv in ša-
ljiv način predstaviti prednosti 
članstva v Slovenski potapljaški 
zvezi.  In tudi razumeti, da je po-
slanstvo vseh članov SPZ prepo-
znavanje tovrstnih nadebudnih 
in nevarnih bližnjic v potapljanju, 
kot so opisane zgoraj, ter prepre-
čevanje, da bi take zgodbice po-
stale resnične.

Slovenska  potapljaška zvezaSlovenska  potapljaška zveza
RAZMIŠLJANJE

RAZMIŠLJANJE

Ekološka akcijaEkološka akcija
DOGODKI

DOGODKI

Letošnja že 20. ekološka 
akcija 17. marca, katere 
častni pokrovitelj je 
predsednik R. Slovenije, 
dr. Danilo Türk, bo imela 
poudarek na Dravi in 
življenju z njo. 

Tekst: Vojo Eraković • Foto: Vojo Eraković

NI NAM VSEENO
Poglavitni cilj je ozaveščanje in in-
formiranje ljudi o dejstvih poveza-
nih z našo reko, z možnostmi rekre-
acije na njej in preganjanju strahu 
pred reko. Povezali bomo ekološke 
zanesenjake – potapljače ob reki 
Dravi navzgor in navzdol. Istočasno 
se bodo v Dravo potopili še v Dra-
vogradu, Rušah, Ptuju, Varaždinu in 
Osijeku. Prek reke, ki je nekoč raz-
dvajala, se bomo sedaj povezali in 
jo počastili.  

Ekološka akcija se bo pričela ob 
10.00 uri na osrednjem prireditve-
nem prostoru pri Vodnem stolpu, 
ob 11:30 se bodo pričeli potopi, ob 
14. uri pa bomo na zaključni prire-
ditvi odprli Fotografsko razstavo z 
razglasitvijo rezultatov Fotograf-
skega natečaja. Opozarjamo tudi 
na »sejem rabljene potapljaške 
opreme«. 
Vljudno vabljeni, več informacij pa 
na info@pdmb.net.
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IZOBRAŽEVANJE

Skupina Norik-SubSkupina Norik-Sub
IZOBRAŽEVANJE

RAČUNALNIK SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

Ta recesija je zanimiva. 
Vse stoji, ljudi je strah, 
denarnice so prazne, 
podjetja trpijo... Veliki 
znani obrazi pa govorijo, 
da je recesija priložnost 
za uspeh in da je sedaj 
potrebno vlagati, izkoristiti 
priložnost, itd. Kdo ve, kaj 
je res in kaj ne.

Tekst: Zvonimir Švrljuga • Foto: Zvonimir Švrljuga

Skupina Norik-sub je v Sloveniji 
prisotna že vrsto let in ime je zna-
no tako rekoč vsem slovenskim 
potapljačem. No, recesija je tudi 
nas vrgla v depresijo. Leto 2010 
je bilo težko in naša skupina se 
je trudila. Za cilj smo si postavili, 
da se približamo potapljačem in 
poskusimo biti čimbolj prilago-

PADI AWARD 2011 
dljivi, da bi zadovoljili potrebe 
posameznikov. V PADI-ju so to 
opazili in nam še dodatno sveto-
vali. Njihova lokalna predstavnica 
Tamara Kalanj nam je svetovala 
in nas kontrolirala, Course direk-
torja Ute in Miha Frlec pa sta nam 
dajala nove ideje. Konec januarja 
letos nas je na sejmu Boot v Düs-
seldorfu pričakala nagrada. Igor 
se je povzpel na oder, jo prejel, 
se zahvalil in se celo nasmehnil. 
Nagrajeni smo bili s kristalom, na 
katerem piše Successful PADI Dive 
Center in Goals for Growth 2011 
project for 79 … Na naših obrazih 
se je pojavil vprašljiv izraz. Kaj neki 
to pomeni? Obrazložitev PADI-je-
ve ekipe je takšna (meni so morali 
pojasniti celo dvakrat): 79 je naša 
regija (Slovenija, Hrvaška, Bosna in 
Hercegovina, Črna Gora ter Srbi-
ja), Goals so PADI-jevi cilji razvoja 
potapljaštva v naši regiji: osnov-
no in nadaljevalno potapljaško 
izobraževanje lokalnega prebi-
valstva, celoletno delovanje, ši-
rok spekter potapljaških tečajev, 
prispevek k ohranjanju podvo-
dnega sveta preko osveščanja in 
čistilnih akcij ter organiziranje ak-
tivnosti, ki ohranjajo potapljače 

aktivne. Poleg nas je PADI nagra-
dil še hrvaška potapljaška centra 
DC Mihurić in Croatia Divers. Iz-
gleda, da smo recesijo zaenkrat 
dobro izkoristili. Hvala Tamari, 
Ute in Mihi za vso pomoč ter 
posledično pridobitev nagrade. 
Hvala tudi našim inštruktorjem 
za njihov osebni in potapljaški ra-
zvoj. In hvala Marjanu, ki skrbi, da 
imamo v Piranu verjetno najlepši 
in najbolje opremljen potapljaški 
center v regiji. Največja hvala tudi 
vsem našim potapljačem in prija-
teljem, da so nam verjeli in z nami 
prehodili vso to pot.
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“»Dobrodošli v eni najlepših iger 

na svetu, dobrodošli pod vodo.«”

Na začetku je le igra. 
Nadeneš si masko in pla-
vuti in že si v podvodnem 
kraljestvu, ki ga krasijo 
številna nova živa bitja, 
rastline in občutki, ki so 
ti neznani. Obdajata te 
tišina in mir, tvoje telo se 
giblje nenavadno mehko 
in lahkotno, kar ostal bi. A 
nato te nenadoma zagrabi 
potreba po svežem zraku 
in žal se moraš pognati 
proti gladini.

Tekst: Andrej Voje • Foto: Andrej Voje

BIG WING DIVERS

Tako sem se počutil kot mlad fant, 
ko sem odkrival globine naših 
južnih sosedov. Nič drugo ni bilo 
pomembno, v vodi sem prebil 
tudi po več ur; sploh pozneje, ko 
so mi povedali, da proti bolečini v 
ušesih samo pihneš v nos.  Nihče 
me ni podrobneje podučil o po-
tapljanju, moj največji učitelj je 
bila in verjetno še vedno je voda 
sama. Tako sem se potapljal na 
vdih, vse dokler nisem na polo-
vici študija odpotoval na Kanar-
ske otoke. Tam sem se spoznal 
z avtonomnim potapljaškim 
aparatom. Revolucija!!! Zakaj mi 
ni kdo že prej povedal za to? Kje 
ste skrivali to dragoceno napravo? 
Želel sem vedeti vse. Takoj sem 
se prijavil na začetni potapljaški 
tečaj, PADI Open Water Diver. 
Izgleda, da mi je bila sreča na-
klonjena, saj sem že na svojem 
prvem potopu v morju lahko 
opazoval morskega psa – sklata. 
Ne samo živali, že sam občutek 
breztežnosti in svobode, letel 
sem kot ptica po zraku ali manta 
pod vodo. Enostavno čudovito. 
Čas na čudežnih otokih se je hitro 
iztekel, tako hitro, da nisem uspel 
zaključiti tečaja. A nič zato. Takoj 
ko sem se vrnil v domovino, sem 
ga zaključil tukaj, in nadaljeval. 

Sledil je AOWD, Rescue Diver, in 
leto kasneje Divemaster.  Vneto 
sem nabiral ure pod vodo in na 
mojo veliko željo leta 2011 postal 
inštruktor.  Ta čudoviti šport in 
vso kulturo, ki ga obdaja, sem 
želel predstaviti ljudem v svojem 
domačem 
kraju in 
razbiti mit, 
da je lahko 
p o t a p l -
janje samo 
tam, kjer je 
voda. Kmalu smo sestavili ekipo, 
ki zdaj ponaša BigWing Diverse 
v svet. Tako se namreč imenuje 
naš nov potapljaški center v 
Mariboru. Lastno nepremičnino, 
ki je dolgo samevala in počasi 
izgubljala svojo dušo, smo v do-
brih 3 mesecih ovili v popolnoma 
nov veter. Na dobrih 70 m2 smo 
tako ustvarili sprejemno pisarno, 
učilnico in trgovino. Pomemb-
no k temu prispeva potapljaška 
oprema. Sami zaupamo uveljav-
ljeni znamki AQUA LUNG, ki se je 
uspešno dokazala pri potapljačih, 
zato smo se  
odločili za 
prodajo le-te.  
A učenje je os-
talo moja strast. 
Odločili smo se 
za potapljaško 
p o u č e v a n j e 
po programu 
največje in 
priznane šole 
PADI (Profes-

sional Association of Diving In-
structors). Tudi sam sem vsa 
svoja izobraževanja opravil po 
njihovem preverjenem modelu. 
Na tem mestu bi se želel zah-
valiti svojima mentorjema, ki sta 
imela najmočnejši vpliv name. 
Robi in Matko, hvala vama obe-
ma za izkazano zaupanje in vse 
delo, ki sta ga vložila vame, to 
res cenim. Potapljači vedo, da so 
en zelo lep del naše potapljaške 
kulture tudi potovanja. Sam sem 
pokukal pod vodo na Maldivih, 
Kanarskih otokih, v Egiptu, v 
Grčiji, Turčiji, na Hrvaškem, … in 
zavedam se, kako pomembno je 
to tudi pri samem razvoju posa-
meznega potapljača. Zato izlete 
in potovanja ponujamo tudi v 

našem centru. Ni to tista stvar, 
ki nas žene? Odkrivanje novih 
podvodnih lokacij, živali, rastlin, 
potopljenih ladij, letal, … Po to-
liko potopih, čudovitih trenut-
kih in izkušnjah lahko rečem: 
»Dobrodošli v eni najlepših iger 
na svetu, dobrodošli pod vodo.« 
Zdaj veste, da se leti tudi pod 
vodo in to tudi v Mariboru. Se vi-
dimo pod vodo.
Najdete nas na naslovu Opekar-
ska ulica 14, od 9. do 18. ure, v 
soboto do 13. ure, v nedeljo smo 
pod vodo. 

IZOBRAŽEVANJE

Nov potapljaški centerNov potapljaški centerNov potapljaški center
IZOBRAŽEVANJE
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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 
podjetjem SCUBATOM povrnila potapljaške 
uteži, če ste jih zaradi nevarnosti odvrgli v sili.

Uteži sponzorira Davorin Zupanc, pas za 
uteži pa podjetje SCUBATOM. Davorin Zu-
panc (davorin.zupanc@guest.arnes.si) uliva 
uteži, ki jih že uporabljajo mnogi slovenski 
potapljači, podjetje SCUBATOM (www.scuba-
tom.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 morali 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 …………..    

OGLASI

SPZ opremaSPZ oprema
OGLASI
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OGLASI
OGLASI
SPZ opremaSPZ oprema
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DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR

Vaše morebitne predloge ali 
komentarje, ki niso zajeti v po-
nujenih anketnih odgovorih nam 
lahko pošljete tudi po elektronski 
pošti spz@spz.si.

Anketa meseca aprila:
Kakšne prostornine je vaša 
potapljaška jeklenka?
1. 10 litrov.
2. 12 litrov.
3. 15 litrov.
4. 18 litrov.
5. 2x 10 litrov.
6. 2x 12 litrov.
7. Drugo.

Anketa meseca marca:
Ali uporabljate bati ali 
membranski regulator?
1. Batnega.
2. Membranskega.
3. Oba.
4. Kakšna pa je razlika?

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

OGLASI
OGLASI
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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

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

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

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.
DIVESTRONG d.o.o.
EUROMARK d. o. o.
VINTER ŠPORT s.p.

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.
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