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NAPOVEDNIK
NAPOVEDNIK
Aktualni dogodki

DRM Fresh
Bled
DRM Ljubljana  
KONTAKT:  Jure Gasparič
 041 677 615
 drm-fresh@drm-drustvo.si

MAJ

12-13

Zbor reševalcev
Murska Sobota
PD Murska Sobota  
KONTAKT:  Goran Klemenčič
 031 399 880
 goran@spz.si

MAJ
19

DAN POTAPLJAČEV SLOVENIJE
Fiesa
SPZ  
KONTAKT:  Vlado Ban
 041 685 166
 info@spz.si

JUNIJ
2

1. krog DP v podvodnem lovu
Koper
DPL Obala  
KONTAKT:  Aleksander Kabilovič
 041 769 980
 aleksander.kabilovic@gmail.com
 

MAJ
19

Čisto jezero
Bled, Grajsko kopališče
DPD Bled 
KONTAKT:  Meta Zupančič
 031 296 416
 meta6666@gmail.com

MAJ
26

2. krog DP v podvodnem lovu
Nerezine, Lošinj
DPR Pozejdon  
KONTAKT:  Jani Longo
 07 480 21 76
 jani.longo@nek.si

JUNIJ
2

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 certifikata 
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 certifikata 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 bralci

Letošnjo skupščino Slovenske po-
tapljaške zveze, ki so jo odlično or-
ganizirali kolegice in kolegi iz PLK 
Koper, je ob standardnih vsebinah 
zaznamovala predstavitev mnogih 
novih ugodnosti, ki jih je SPZ pri-
dobil za svoje člane. Zavedamo se 
zaostrenih socialnih razmer, zato si 
ob že tradicionalni skrbi za varnost 
še toliko bolj prizadevamo našim 
članom potapljanje tudi čim bolj 
približati. Med sponzorje, ki nam 
nudijo popuste, smo uspeli privabi-
ti kar nekaj novih trgovin. Nekatere 
med njimi postajajo tudi naši par-
tnerji, kjer se boste lahko včlanili ali 

podaljšali članarino. Na novo se odpira potapljaški center v Fiesi, kjer 
smo ob članskem popustu deležni še dodatnih nagrad. 
Članom pa ne približujemo le potapljanja, ampak tudi varnost. Ob že 
predstavljenem popustu pri DAN zavarovanju je eden od pomembnih 
sklepov skupščine, da bo SPZ še aktivneje pristopil k spremljanju izvaja-
nja potapljaških tečajev, predvsem pri doseganju minimalnih standar-
dov znanja in veščin, ki jih tečajniki osvojijo, in tudi formalnih pogojev, 
kot so ustrezne licence inštruktorjev. Tečajniki ne morejo vedeti, ali se 
posamezni inštruktor udeležuje predpisanih seminarjev in skrbi za ak-
tualnost svojega znanja, ali je ustrezno zavarovan in izpolnjuje druge 
pogoje, ali pa se mimo vsega tega s hitrimi tečaji polovičnega obsega 
igra z njihovo varnostjo. Prav zaradi tega je institucionalna odgovornost 
SPZ kot krovne potapljaške organizacije toliko večja. Po drugi strani pa 
ostajamo brez neposrednega vpliva in moči, saj se ti ekscesi pojavljajo 
predvsem med tistimi, ki niso člani SPZ.
Izobraževanju o potapljanju, potapljaški opremi, medicini in drugih 
vsebinah, s katerim tudi preko Potapljača skrbimo za varno potapljanje, 
dodajamo tudi znanje o tem, kaj vse je treba vedeti za zagotavljanje 
varnosti pod vodo. Prvi korak k temu je sproti ažuriran seznam licenci-
ranih inštruktorjev na spletni strani SPZ.

dr. Mitja Slavinec

UVODNIK

KAKO IN KOLIKO UČITI?

Urednik:
dr. Mitja Slavinec
Tehnični urednik:
Igor Praprotnik
Prelom:
Daniel Fujs
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Rok Kovačič
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SPZ

Slovenska potapljaška zveza
SPZ

Pogosto se zgodi, da revi-
ja Potapljač ali druga po-
šta ne doseže naslovnika. 
Hkrati poskušamo komu-
nikacijo med SPZ-jem in 
člani v čim večjem obse-
gu izvajati po elektron-
ski poti, zato smo izdelali 
aplikacijo, ki avtomatsko 
generira nekatera elek-
tronska sporočila. 

Iz javnega zavoda Trigla-
vski narodni park so nas 
obvestili, da je potaplja-
nje v turistične, športne 
in rekreativne namene v 
Malih in Velikih koritih 
Soče prepovedano. 

PREVERITE VAŠE OSEBNE PODATKE

PREPOVED POTAPLJANJA V SOČI

V ta namen smo tudi omogoči-
li, da lahko vsak član SPZ na naši 
spletni strani sam ureja svoje 
osebne podatke. Vabimo vas, da 
preverite in po potrebi uredite 
ter dopolnite vaše osebne po-
datke.
Na spletni strani www.spz.si levo 
zgoraj kliknete »PRIJAVA ČLA-
NOV« in zgoraj izberete »POSA-
MEZNIKI - podaljšanje članstva v 
SPZ«. Kontrolni podatki za vstop 
so Ime, Priimek, Datum rojstva in 
Članska številka.
V kolikor kljub pravilno vnese-
nim podatkom ne morete vsto-

Prepoved temelji na aktual-
ni zakonodaji in je sprejeta ob 
upoštevanju naravovarstvenih 
vidikov, dosedanjih izkušenj, 
pridobljenih mnenj in usme-
ritev pristojnih strokovnih or-

piti, v seznamu ni zaveden vaš 
datum rojstva (to je obvezni 
kontrolni podatek). Sporočite 
nam ga na racun@spz.si in teža-
vo bomo odpravili, enako velja, 
če ste pozabili vašo člansko SPZ 
številko.
V pogovornem oknu, ki se po-
javi, preverite vaše podatke. Po 
potrebi jih popravite ali dopol-
nite. Zaradi prej omenjene vzpo-
stavitve elektronske komunika-
cije vas še posebej naprošamo 
za elektronski naslov. Neobve-
zno vpišite tudi GSM številko, saj 
bomo v kratkem pričeli z razvo-

PREVERITE VAŠE OSEBNE PODATKE 
 
Pogosto se zgodi, da revija Potapljač ali druga pošta ne doseže naslovnika. Hkrati poskušamo 
komunikacijo med SPZ-jem in člani v čim večjem obsegu izvajati po elektronski poti, zato smo 
izdelali aplikacijo, ki avtomatsko generira nekatera elektronska sporočila. V ta namen smo 
tudi omogočili, da lahko vsak član SPZ na naši spletni strani sam ureja svoje osebne podatke. 
Vabimo vas, da preverite in po potrebi uredite ter dopolnite vaše osebne podatke. 
Na spletni strani www.spz.si levo zgoraj kliknete »PRIJAVA ČLANOV« in zgoraj izberete 
»POSAMEZNIKI - podaljšanje članstva v SPZ«. Kontrolni podatki za vstop so Ime, Priimek, 
Datum rojstva in Članska številka. 
V kolikor kljub pravilno vnesenim podatkom ne morete vstopiti, v seznamu ni zaveden vaš 
datum rojstva (to je obvezni kontrolni podatek). Sporočite nam ga na racun@spz.si in težavo 
bomo odpravili, enako velja, če ste pozabili vašo člansko SPZ številko. 

 
V pogovornem oknu, ki se pojavi, preverite vaše podatke. Po potrebi jih popravite ali 
dopolnite. Zaradi prej omenjene vzpostavitve elektronske komunikacije vas še posebej 
naprošamo za elektronski naslov. Neobvezno vpišite tudi GSM številko, saj bomo v kratkem 
pričeli z razvojem elektronske članske izkaznice na mobitelih. Pod osebnimi podatki so 
izpisani tudi podatki o vašem dosedanjem članstvu.  
Preden se odjavite ne pozabite klikniti »Shrani spremembe«. 
Podatke vam lahko preveri in popravi tudi predsednik vašega društva. Aplikacija je namreč 
zasnovana tako, da upošteva predpise glede dostopa in varovanja osebnih podatkov. Vsak 
lahko dostopa le do svojih podatkov, predsednik društva pa ima s posebnim osebnim geslom 
dostop do podatkov svojih članov. 

jem elektronske članske izkazni-
ce na mobitelih. Pod osebnimi 
podatki so izpisani tudi podatki 
o vašem dosedanjem članstvu. 
Preden se odjavite ne pozabite 
klikniti »Shrani spremembe«.
Podatke vam lahko preveri in 
popravi tudi predsednik vašega 
društva. Aplikacija je namreč za-
snovana tako, da upošteva pred-
pise glede dostopa in varovanja 
osebnih podatkov. Vsak lahko 
dostopa le do svojih podatkov, 
predsednik društva pa ima s po-
sebnim osebnim geslom dostop 
do podatkov svojih članov.

SPZ

Slovenska potapljaška zveza
SPZ

ganizacij. Zakon o Trigla-
vskem narodnem parku pa 
dovoljuje izvajanje usposa-
bljanj za zaščito in reševa-
nje, torej tudi potope pod-
vodne reševalne službe.
Da ne bo prihajalo do nepo-
trebnih zapletov na samem 
kraju, je dogovorjeno, da 
pristojni pri Podvodni re-
ševalni službi Slovenije ali 
matična reševalna postaja 
pravočasno obvesti javni 
zavod Triglavski narodni 
park o nameravani izvedbi 
usposabljanja.

Tekst: dr. Mitja Slavinec

Tekst: dr. Mitja Slavinec • Foto: Arhiv
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MOJ SERVISER
Slovenska potapljaška zveza 
nadaljuje z akcijo Moj serviser, 
preko katere člane SPZ infor-
miramo o pooblaščenih ser-
viserjih potapljaške opreme 
v Sloveniji. Tako pooblaščene 
serviserje in njihove storitve 
približamo uporabnikom, hkra-
ti pa potapljače tudi po tej poti 
dodatno motiviramo, da ustre-
zno skrbijo za svojo potaplja-
ško opremo.
Podatki o navedenih serviser-
jih so verodostojni, saj so se vsi 
serviserji izkazali s kopijami po-
trdil o usposobljenosti in licen-
ciranju. Posebej izpostavljamo 
serviserje, ki so se odločili, da 
članom SPZ odobrijo popust, 
kar je možno uveljavljati z enim 
od dodatnih kupončkov SPZ, 
ki jih prejmete ob podaljšanju 
članarine.
Vse člane tudi vabimo, da nam 
posredujete vaše izkušnje gle-
de opreme in njihovega servi-
siranja.

TEHNIKA

Vzdrževanje opreme
TEHNIKA

Gemco d.o.o., 
PE Aquamania

Belinda Sport, 
Belinda Majcen s.p.

Seznam pooblaščenih serviserjev 
potapljaške opreme:

CPA d.o.o.

Scubatech servis, 
Bojan Jenko s.p.

Itak d.o.o.

MMSub, Matej 
Mihailovski s. p.

Turopolje, d..o.o.

Zorana Velnarja 15, 9000 Murska Sobota
tel: 041 664 567

e-pošta: turopolje@siol.net 
Serviser: Dušan Balaško

Servis za opremo znamke: Scubapro
10% popusta za člane SPZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prešernova ulica 8, 4000 Kranj
tel: 041 900 246 

e-pošta: bojan_jenko1@t-2.net
serviser: Bojan Jenko

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

Apeks in Aqualung 
10 % popust za člane SPZ

Tomačevo 30a, 1000 Ljubljana
tel: 041 444 063

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

Mares, Sporasub in Dacor
popust za člane SPZ 

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

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

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

Popust za člane SPZ
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TEHNIKA

“Leta 2002 je bil potapljaškemu svetu 

predstavljen novi regulator Legend.”

AquaLung
TEHNIKA

Leta 2002 je bil potaplja-
škemu svetu predstavljen 
novi regulator Legend.
Zdaj, desetletje kasneje, 
smo priča novejšemu, v ce-
loti predelanemu in, mora-
mo priznati, zelo všečne-
mu regulatorju Legend.
Tekst: Jernej Serk • Foto: Aqualung

NOVI LEGEND

Aqua Lung je v začetku letošnjega 
leta predstavil celotno novo serijo 
regulatorjev Legend. Ta sestoji iz 
modelov: Legend, Legend LX in 
Legend LUX.
Vsi modeli so primerni tudi za hla-
dnejše vode, torej za temperature 
pod 10 °C, a le z dodatno oznako 
supreme.
Kompletne prenove je bila dele-
žna tako prva kot druga stopnja. 
Prva stopnja je tako rekoč »pre-
več uravnovešena« v angl. Over 
Balanced. To omogoča, da 
med spustom srednji pritisk 
v prvi stopnji hitreje narašča 
kot okoljski pritisk, s čimer 
se bolj učinkovito kompen-
zira naraščajoči volumen di-
halnega plina na globini. 
Vsi premični deli v prvi sto-
pnji so z dvojno membrano zašči-
teni pred zunanjimi vplivi, torej 
umazanijo, vodnim kamnom in 

raznimi majhnimi delci, 
ki jih najdemo v vodi.
Na novo je oblikovana 
tudi komora srednjega 
pritiska, ki je veliko bolj 
simetrična, kar zagota-
vlja, da se zrak bolj ena-
komerno porazdeli na 
vse nizkotlačne izhode. Ti so tudi 
povečani, kar omogoča novemu 
Legendu delovno globino tudi 
pod 100 m, brez da bi se pri tem 
izgubila lahkotnost dihanja.
Na novo je seveda oblikovan tudi 
odvajalec zraka, ki potapljaču od-
vaja izdihane mehurčke tako, da 
mu ne zapirajo vidnega polja, in 
istočasno olajša izdihovanje.
Nizkotlačna cev, ki dovaja zrak do 
druge stopnje in tudi do Octopu-
sa, se imenuje po novem Aqua-
Flex. Je lažja, robustnejša in pro-
žnejša, kar znatno poveča udobje 
nošenja druge stopnje v ustih.
Bodisi vertikalno ali horizontalno, 

dihalni upor je petkrat lažji, kot 
predpisuje evropski standard EN 
250. Tako se dihanje z Legendom 
skoraj že približa našemu narav-
nemu dihanju.
Seveda lahko vse modele za 
majhno doplačilo opremimo 
tudi s tako imenovanim ACD sis-
temom. Ta nam omogoča, da se 
prva stopnja avtomatsko zapre, 
ko jo snamemo z jeklenke, in 
je tako zaščitena pred vdorom 
vode, zunanjimi vplivi in vodnim 
kamnom, pa še mazilo je dlje 
časa prisotno.
Modela Legend LUX in Legend 
LX premoreta tudi MBS (Master 
Breathing System) sistem, kar 
omogoča uporabniku, da si lah-
ko tako pretočnost zraka kot tudi 
dihalno senzibilnost nastavlja z 
enim samim gumbom.

Pri drugi stopnji so dodali tudi 
nov varnosti zatič, tako da lahko 
dostopamo do membran brez 
vsakršnega orodja. Tega bodo za-
gotovo veseli tudi serviserji.
Skratka, novi Legend je res popol-
noma nov. Tako prva kot druga 
stopnja sta generalno prenovljeni, 
lažji, imata boljše tehnične karak-
teristike od svojih predhodnikov 
in sta seveda za oko veliko privlač-
nejši. 
Seveda me je močno zanimalo, 
kaj res prinaša novi Legend, in 
tako sem se pod vodo odpravil z 
modelom Legend Lux Supreme. 
Sam sem pri testu takoj opazil, da 

je nov tudi zategovalni obroč na 
prvi stopnji, zdaj je trikotne obli-
ke in je debelo gumiran, tako da 
lahko prvo stopnjo lahkotno privi-
jemo ali odvijemo tudi z mokrimi 
rokami. Ker sem sam veliko upo-
rabljal predhodni model, sem bil 
presenečen nad lahkotnostjo dru-
ge stopnje v ustih. Res je majhna. 
Verjetno k temu pripomore tudi 
nova AquaFlex cev, ki je res zelo 
gibljiva in lahka. Dihanje je skoraj 
naravno in tako sem pri novem 
Legendu res že po minuti ali dveh 
pozabil, da ga imam sploh v ustih. 
MBS sistem deluje odlično in z 
enim preprostim gibom si takoj 
nastaviš željen upor in pretočnost 
pri dihanju. Že od prej znan sis-
tem ACD pa zaščiti prve stopnje 
tudi pri tistih bolj pozabljivih po-
tapljačih. Regulator me je pozitiv-
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“To je vrhunska podvodna maska z 
zvokom in kamero za nas navadne 

potapljaške navdušence.”

TEHNIKA

TEHNIKA

AquaLung

Liquid image

TEHNIKA

TEHNIKA

no presenetil in menim, da je res 
vreden svojega denarja. Preden 
sem ga preizkusil v vodi, sem 
menil, da res lepo izgleda, nisem 
pa slutil, da je res revoluciona-
ren. Voda ne laže in ponovno 
me je presenetila. Novi Legend 
deluje in zmaguje tam, kamor 
sodi – v morskih globinah. Vlju-
dno vabljeni, da ga preizkusite 
tudi sami.
Regulator lahko preizkusite in 
kupite v Divestrong, d.o.o. (Lju-
bljana), BigWingDivers (Mari-

bor),  Nemo Divers (Porotorož) 
ali Azimut Sport (Kranj).

Tehnični podatki:
Prva stopnja:
-  »preveč« uravnovešena mem-

branska
-  material: medenina z večkra-

tnim nanosom kroma
-  dobavljiva v DIN ali INT različici 

do 300 barov
-  teža: DIN 668 g – INT 882 g 
-  št. visokotlačnih izhodov: 2
-  št. nizkotlačnih izhodov: 4

-  pretočnost pri 200 barih je 
1500 l/min

-  srednji pritisk je 8.5 bara

Druga stopnja:
-  pnevmatsko uravnovešena
-  downstream-ventil mehani-

zem
-  upor pri dihanju: 2.5-3.5 mbar 

(navadna ali supreme različica)
-  teža: 200 g

Vsi regulatorji premorejo 730-mm 
Aqua Flex cev.

Že prvi stik z masko je dal 
vedeti, da ne gre več za 
igračko, ampak za profe-
sionalno narejen izdelek 
s točno določenimi zahte-
vami glede kvalitete.
Tekst: Marko Krajner • Foto: liquid image

PODVODNA MASKA Z VGRAJENO KAMERO 

Predvsem je tu mišljena zahteva za 
vodotesnost. Obe ključni odprtini 
v ohišju maske (za baterije in za mi-
kro SD kartico ter USB priključek) 
sta dvojno varovani in zagotavlja-
ta visoko stopnjo 
varnosti.
Gre za podvodno 
masko, v katero so 
vgrajeni digitalna 
kamera različnih 
zmožnosti, bate-
rije, spominska enota (kartica) in 
mehanizem za proženje. V sredini 
ohišja se nahaja objektiv, zgoraj 
desno spominska enota, desno 
masiven sprožilec, spodaj na obeh 
straneh kaseta za baterije.
Najprej nekaj o naboru modelov. 
Trenutno jih je devet, obsegajo či-
sto osnovnega s kamero 3,1 mio 
točk VGA do take z 12 mio točk 
in HD kvaliteto ter tudi z možno-
stjo izdelave 50 fotografij na se-
kundo. Maske so v dveh različnih 
velikostih, glede na velikost naših 
obrazov. LIQUID IMAGE zagotavlja 

Prednost je, da imaš eno roko pro-
sto, pri video posnetkih obe (razen 
ob proženju). Odlična slika posnet-
kov HD ter širok spekter dodatne 

opreme. 
Maske LIQUID IMA-
GE dobite že za 
slabih 100 EUR, za 
najdražjo z vsemi 
opcijami trenutno 
dobavljivo na trgu 

pa boste odšteli dobrih 300 EUR.
 
Tehnični podatki:
Senzor: 5.0 MP CMOS senzor
(2560 x 1920)
Leče: F/3.2 f=3.02 mm
Doseg fokusa: 1.2 m do neskončno
Interni spomin: 32 MB 
Zunanja spomin: Mikro SD/SDHC 
kartica do 32 GB
Video način: 30FPS@HD720P 
Statusni ekran: LCD ekran
TV izhod: PAL in NTSC
Napajanje: 4 AAA 1.5 V 
www.burgar-sportline.si

vodotesnost do globine 40 m za 
črne maske, za preostale pa vsaj 5 
m (»snorkeling varianta«).
Ko sem se je lotil v pripravah za svoj 
prvi potop, sem se najprej razjezil 
nad trdoto pokrovčkov, ki sem jih 
moral odviti. Spoznal pa sem do-
bro stran tega in nujnost, ko sem 
se zavedel, zakaj tako! Pač enostav-
no, če ne želimo, da voda pride v te 
dele maske, morajo biti le-ti dobro 
zatesnjeni z različnimi tesnili. Treba 
se je sprijazniti in sprejeti dejstvo, 
takšno kot je.

Ko ste vstavili baterije in spomin-
sko kartico (pri nekaterih modelih 
lahko izberete poleg serijske 16 
MB SD mikro kartice do 32 MB ka-
pacitete), lahko pričnete s fotogra-
firanjem. To je vrhunska podvodna 
maska z zvokom in kamero za nas 
navadne potapljaške navdušence. 
Na testiranjih v morju in jezerih so s 
kakovostjo bili zadovoljni tudi pro-
fesionalni potapljači. 4 G mikro SD 
kartica zadošča za 1,5 ure snema-
nja filma v vodi do 40 m globine. 
Poskusite posneti podvodni ribo-
lov, koralni greben!
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Prišel je april in z njim pri-
jetnejše temperature, tako 
zraka kot tudi vode. Pota-
pljači s suhimi oblekami se 
potapljamo skozi vse leta, 
večina tistih z mokrimi 
oblekami pa potapljaško 
sezono prekine jeseni in z 
njo spet nadaljuje spomla-
di, največkrat prav aprila 
ali v času prvomajskih pra-
znikov.
Tekst: Igor vrhovec • Foto: Igor vrhovec

PREGLED POTAPLJAŠKE OPREME PRED POLETJEM

Nadobudni in potopov željni pota-
pljač bo iz oddaljenega kota kleti 
ali nekje globoko iz omare potegnil 
svojo potapljaško opremo in odšel 
na potop. Morda bo vse v najlep-
šem redu in otvoritev potapljaške 
sezone prijetna, morda pa bo sle-
dilo razočaranje, saj oprema ne bo 
brezhibna in morda se bo potreb-
no celo odpovedati kakšnemu po-
topu. Da razočaranj ne bi bilo, sledi 
v nadaljevanju nekaj napotkov, kaj 
na opremi preveriti. Res pa je, da 
če smo jeseni pustili opremo neo-
prano in slano, spodnji napotki kaj 
dosti ne bodo pomagali.

Maska
Na maski vsekakor velja preveriti, 
ali je pašček še cel ali ne. Sam od 
sebe se sicer ne bo strgal, a morda 
se je preteklo jesen zatrgal ali celo 
strgal, pa smo v pričakovanju zime 
na zamenjavo pozabili. Kupimo 
novega, morda celo še en kos za 
rezervo. Preverimo tudi, da okvir 
maske med shranjevanjem zaradi 
morebitnega prestavljanja opre-
me ni počil. Če je, je običajno naj-
bolje masko kar zamenjati. Če smo 
shranili še vlažno masko in je za na-
meček vsa oprema bila shranjena v 
vlažnem prostoru, preverimo tudi, 
da se, predvsem na spoju stekla in 
silikona, niso pojavile kakšne alge. 
Če so se, jih s čistilom in odsluženo 
zobno krtačko očistimo. Za konec 

masko pritisnemo ob obraz in pre-
verimo, če tesni.

dihalka
Tudi dihalka ni neuničljiva. Preve-
rimo, ali je nosilec za pritrditev na 
pašček maske cel in po potrebi ku-
pimo novega. Če imamo dihalko z 
izdišnim ventilom, preverimo tudi 
njegovo delovanje. Kako? Dihalko 
vtaknemo v usta, z roko zatesnimo 
zgornji konec cevi (tisti del, ki ob 
uporabi gleda iz vode) in poskusi-
mo vdihniti. Če ventil tesni, to ne 
bo mogoče. Za večino modelov di-
halk so pri prodajalcih potapljaške 
opreme rezervne membrane ven-
tilčka na voljo. Preveriti velja tudi, 
ali so zaradi morebitne vlage okoli 
ustnika alge.

Plavuti
Če uporabljamo plavuti z zaprto 
peto, preverimo le, da plavut ni str-
gana ali polomljena. Če pa jih ima-
mo s paščkom, potem preverimo 
sponke in paščka plavuti in seveda 
nepravilnosti na samih plavutih. 
Rezervni pašček in par sponk sicer 
sodi v osnovni komplet rezervnih 
delov, ki bi ga moral imeti vsak po-
tapljač.

ganine zalepimo z neoprenskim 
lepilom in najlon morda še doda-
tno pošijemo. Če obleko lansko 
jesen nismo dobro oprali, morda 
smrdi. V tem primeru jo operemo 
z namenskim šamponom.
Vsi, ki uporabljamo suho obleko, 
jo bomo verjetno v roku enega ali 
dveh mesecev za kratek čas po-
spravili. Na mestu je, da se vzdr-
ževanje opravi ob prenehanju 
uporabe, ne pa tik pred ponovno 
uporabo jeseni. Preverimo stanje 
zadrge, vratne in zapestnih man-
šet ter polnilnega in izpustnega 
ventila. Če notranjost obleke smrdi 
(predvsem škornji), jo je potrebno 
z namenskim šamponom sprati, 
posušiti in šele potem skladiščiti. 
Menjave manšet naj opravi ustre-
zno usposobljen serviser.
Preverimo tudi neoprenske do-
datke, kot so kapuca, nogavice in 
rokavice. Kapuca mora biti cela, ro-
kavice ne smejo biti strgane, ne na 
prstnem niti na zapestnem delu. 
Nogavice ne smejo preveč smrdeti 
in tudi zadrga na njih mora biti ne-
poškodovana. Nekatere poškodbe 
lahko popravimo z neoprenskim 
lepilom, v primeru večjih poškodb 
pa je poškodovan del opreme bo-
lje nadomestiti z novim.

Pas za uteži 
Pas mora zdržati kar nekaj teže. 
Preverimo, ali trak pasu ni natr-
gan in da je sponka brezhibna. To 
najlažje preverimo tako, da pas 
zapnemo, nato pa oba konca po-
tegnemo narazen. Sponka mora 
držati in ne drseti po pasu. Če ima-
mo pas z žepki za uteži, preverimo 
tudi, da kateri od žepov ni strgan, 
saj obstaja možnost, da iz njega iz-
gubimo kakšno utež.
Poleg pasu seveda preverimo tudi 
uteži. So svinčene in zato mehke 
ter se rade stolčejo. Tako se lah-
ko zgodi, da jih ne moremo več 
natakniti na pas za uteži. Pomaga 
nekaj časa, volje, širok ploščat iz-
vijač in manjše kladivo ali kakšno 
podobno orodje. Če imamo uteži v 

Potapljaška obleka
Potapljaška mokra obleka naj bi 
nas predvsem grela, manj pa tudi 
fizično varovala. Ker nekateri oble-
ko (napačno) uporabljajo kot za-
ščito pred podvodnimi skalami in 
koralami, preverimo, da najlon in 
neoprenska guma nista strgana, 
da šivi niso poškodovani in zadrga 
(če jo obleka ima) ni uničena. Str-

Rezervni pašček za masko, pašček in 
sponke za plavut ter nosilec za dihalko
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mehkih vrečkah, pa preverimo, da 
se katera od njih ni strgala in da iz 
vrečke ne padajo šibre.

Potapljaški računalnik 
Računalnik običajno deluje ali pa 
ne. Pomembno je namreč preveriti 
stanje baterije, ki bi se preko zime 
lahko izpraznila. Baterijo velja celo 
preventivno zamenjati, da nas si-
gnal »battery low« ne bo presene-
til nekje, kjer menjava ni mogoča. 
Preverimo tudi, da zapestni pašček 
ni razpokan.

Potapljaška svetilka
Za svetenje na nočnih in osvetlje-
vanje lukenj na dnevnih potopih 
je svetilka nepogrešljiva. Jeseni 
bi jo morali shraniti brez vložkov, 
da preko zime ne bi slučajno »ste-
kli« in s tem poškodovali svetilko. 
Zdaj jih spet vstavimo v svetilko 
in preverimo, ali deluje. Ob prvi 
priliki kupimo še rezervni komplet 
vložkov. Če je svetilka akumulator-
ska, bi morali akumulator preko 
zime vzdrževati. To pomeni, da bi 
svetilko morali enkrat mesečno iz-
prazniti in napolniti. Akumulatorji 
se namreč sami po sebi praznijo 
in lahko se zgodi, da je akumula-
tor spomladi že tako prazen, da je 
zanič. Očistimo ali zamenjamo še 
tesnilo.

Kompenzator plovnosti
Običajno je to dokaj neobčutljiv 
del potapljaške opreme. Vendar 
moramo preveriti tudi njegovo 
stanje in delovanje. Kompenzator 
plovnosti napihnemo in če zado-
voljivo tesni, naj bi napihnjen tudi 
ostal vsaj 10 do 15 minut. Inflator 
potopimo v vodo in preverimo, da 
iz njega nikjer ne izhajajo mehurč-
ki. Priključimo ga tudi na ustrezno 
nizkotlačno cev regulatorja in opa-
zujemo, ali se kompenzator sam 
od sebe napihuje. Če se, potem to 
kaže na puščanje gumba za polnje-
nje. Preverimo tudi delovanje iz-
pustno-varnostnih ventilov; kom-
penzator plovnosti napihnemo 
in s potegom za vrvico preverimo 
delovanje. Preverimo sponke (tudi 

tisto za pritrditev kompenzatorja 
plovnosti na jeklenko) in ježke za 
zapenjanje. Če ima kompenzator 
plovnosti integrirane žepe za uteži, 
preverimo, da se dobro zapenjajo. 
Morebitna popravila inflatorja in 
lepljenje poškodovanega kom-
penzatorja plovnosti naj opravi 
ustrezno usposobljeni servis.

Regulator
Najobčutljivejši kos potapljaške 
opreme je vsekakor regulator. 
Celoten komplet običajno sesta-
vljajo prva in druga stopnja, do-
datna druga stopnja, manometer 
ali konzola in povezovalne cevi. 
Regulator priključimo na jeklenko 
in jo odpremo. Poslušajmo ali pu-
šča. Preverimo tudi ustnika obeh 
drugih stopenj, saj marsikdo vanju 
preveč grize in ju s tem poškoduje. 
Preverimo, da katera od cevi ni na-
pihnjena. Najprimernejši način te-
sta je kar s potopitvijo regulatorja, 
priključenega na manjšo jeklenko, 
v vedro vode. Ob tem lahko morda 
opazimo tudi izhajanje mehurčkov 
med visokotlačno cevjo in mano-
metrom ali na koncu inflatorske 
cevi. Menjavo ustnika lahko opra-
vimo sami, vse ostale posege na 
regulatorju naj raje opravi poobla-
ščeni serviser. Po navodilih proi-
zvajalcev je regulator potrebno 
enkrat letno preventivno servisi-
rati. To vsekakor ne pomeni, da je 
vsako leto potrebno menjati tudi 
vsa tesnila. Prav pa je, da se enkrat 
letno preveri, kakšen je izhodni pri-
tisk nizkotlačnih priključkov prve 
stopnje in se prva ter drugi stopnji 
po potrebi nastavita. Cevi regula-
torja je dobro približno vsakih pet 
let uporabe preventivno menjati. 
Vsi, ki jim je katera od cevi že po-

čila, vedo, da občutek ob poku ni 
prijeten.

Potapljaški inštrumenti
Del opreme nekaterih potapljačev 
so tudi ura, globinomer in kompas. 
Običajno ne zahtevajo posebnega 
letnega vzdrževanja. Dokler delajo, 
jih uporabljamo, ko se pokvarijo, 
jih zamenjamo.

Potapljaški nož
Podobno kot z v prejšnjem odstav-
ku omenjenimi inštrumenti je tudi 
s potapljaškim nožem. Vzdrževa-
nja ne potrebuje. Vsak potapljaški 
nož (razen tistih z rezilom iz tita-
na) rahlo rjavi. Teh rjastih pik se ne 
splača polirati, saj se bodo prej ali 
slej pojavile nove. Proti njihovemu 
nastanku (delno) pomaga le redno 
spiranje s sladko vodo.

Jeklenka
Največji kos opreme je jeklenka. 
Enkrat letno jo je potrebno izpra-
zniti, z nje odviti ventil in preveriti, 
kakšna je njena notranjost. Če je 
zarjavela, jo je potrebno očistiti in 
oprati ter nato ventil z novim tesni-
lom spet priviti. Takoj ko se barva 
jeklenke podrsa oziroma poškodu-
je, naj se obtolčeni del popravi, pre-
veriti pa je treba tudi, v kakšnem 
stanju je zunanji del jeklenke, ki je 
v podstavku. Ker so jeklenke tlačne 
posode, jih je obdobno potrebno 
atestirati. Nove jeklenke nekaj let 
ni potrebno testirati, potem pa to 
postane potreba vsaki dve leti. Ta-
krat je tudi čas, da se v ventilu je-
klenke zamenjajo tesnila in tefloni. 
Vse te posege naj opravi poobla-
ščeni servis.

Marsikatero vzdrževalno delo na 
potapljaški opremi lahko opra-
vimo sami. Potrošni material se 
lahko kupi v vseh večjih in bolje 
založenih potapljaških trgovinah v 
Sloveniji. Če nismo preveč spretni, 
pa naj vse posege raje opravijo na 
pooblaščenem servisu, saj imajo 
servisi zaradi rednega dela več iz-
kušenj, serviserji pa natančnejše 
oko in mirnejšo roko.

Rezervni deli za regulator in kit delov za 
potovanje
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“Ali se lahko nekdo, ki ima ast-
mo, potaplja ali ne, je še danes 

vroča tema.”

Opredelitev bolezni ter 
pregled literature in pripo-
ročil tujih društev in insti-
tucij v zvezi s potapljanjem 
z astmo.
Tekst: vane Savinek • Foto: vane Savinek

POTAPLJAČ IN ASTMA

Astma
Astma je bolezen pljuč, za katero 
sta značilna vnetje dihalnih poti in 
njihova prekomerna reaktivnost. 
Dihalne poti so cevke različnih 
premerov, po katerih potuje zrak 
med vdihom od zunaj do pljučnih 
mešičkov, kjer poteka izmenjava 
plinov s krvjo, in med izdihom na-
zaj ven. Prekomerna reaktivnost 
in vnetje, ki sta pri ljudeh z astmo 
prisotna dolgotrajno, vodita do 
spazma in obstrukcije dihalnih 
poti, kar se kaže z občasnimi po-
slabšanji in napadi težkega diha-
nja, piskanja, kašlja ali tiščanja v 
prsnem košu. Med sprožilci napa-
da oziroma dejavniki poslabšanja 
so najpogostejše virusne okužbe 
dihal, snovi, ki sprožijo na-
pade alergije – alergeni, in 
snovi, ki dihalne poti dra-
žijo, kot so tobačni dim in 
okoljski onesnaževalci zra-
ka (1). Poslabšanje astme 
lahko sproži tudi telesna 
aktivnost, takrat govorimo o zo-
ženju dihalnih poti, sproženemu s 
telesno vadbo oziroma obremeni-
tvijo. Če je napad astme hud, bol-
nik postopoma vse težje diha, kar 
lahko brez hitre zdravniške pomo-
či vodi v smrt.
Bolniki z astmo, poleg truda izogi-
bati se alergenom in znanim spro-
žilcem napada, jemljejo dve vrsti 
zdravil. Preprečevalci so zdravila, 
ki naj bi jih bolniki jemali redno, 
vsak dan, saj z njimi zmanjšujejo 
vnetje v dihalnih poteh in s tem 
možnost razvoja napadov (1). 
Ko pa do napada pride, vzamejo 
zdravila, ki napad olajšajo (olaj-
ševalci), ki sproščajo mišice v di-
halnih poteh in jih s tem širijo (1). 
Strokovnjaki slovenskih ustanov 

in združenj, ki se ukvarjajo z ast-
mo, postavljajo v ospredje kazal-
cev uspešnosti zdravljenja astme 
urejenost te bolezni (2). Urejenost 
se kaže v številu poslabšanj astme 
na teden ter pogostosti rabe olaj-
ševalca, zavzetosti za zdravljenje, 
ter še nekaterih drugih objektiv-
nih kazalcih poslabšanja ali zapo-
re dihalnih poti (2). Objektivnih 
kazalcev – testov pljučne funkcije 

– poznamo veliko. Vsak astmatik 
naj bi imel pri sebi Peak Expiratory 
Flow (PEF) meter – enostavno na-
pravo, ki meri pretok zraka, ki ga 
človek lahko na silo izpihne. Bolj 
ko so dihalne poti zaprte, z manj-
šo močjo bo lahko pihnil. Izmer-
jena PEF vrednost služi astmatiku 
za primerjavo s svojim najboljšim 
rezultatom, na podlagi česar lah-
ko sklepa o poslabšanju in posle-
dično potrebi po uporabi olajše-
valca, saj je PEF lahko znižan tudi 
brez drugih simptomov poslabša-
nja. Bolj objektivno lahko pljučno 
funkcijo izmerimo s pomočjo spi-
rometrije, ki zahteva nekoliko bolj 
sofisticirano opremo. Ta metoda, ki 
jo navadno uporabimo pri zdravni-
ku, nam poda različne volumne in 

pretoke, ki nam pomagajo bolezen 
bolje opredeliti. Uporablja se tudi 
za objektivno oceno pri drugih te-
stih, ko hočemo zaporo dihalnih 
poti sprožiti umetno, da se prepri-
čamo o sprožilcih.
Astma predstavlja po celem svetu 
velik zdravstveni problem. Priso-
tnost bolezni med ljudmi se v raz-
ličnih državah globalno ocenjuje 
na 1 % (Indonezija) do 18 % (Škot-

ska), v skupini 
držav, kamor 
Global Initiati-
ve for Asthma 
uvršča tudi 
Slovenijo, pa 
se ocenjuje 

na okoli 6 % (3). Rezultati različ-
nih anket kažejo, da naj bi imelo 
astmo od 4 % do 7 % potapljačev 
(4), kar pomeni, da se veliko ljudi z 
astmo potaplja.

Astma med potopom
Pri astmatiku lahko pride med 
potopom do dveh vrst zapletov. 
Izpostavljenost potencialnim 
sprožilcem, kot so občutek te-
snobe, telesna aktivnost, hiper-
ventilacija, vdihavanje mrzlega 
zraka iz jeklenke in vdor morske 
vode v dihalne poti, lahko zaradi 
prekomerne reaktivnosti dihalnih 
poti pripelje do astmatičnega na-
pada (5). V povezavi z Boylovim 
zakonom obstaja zaradi patofizi-
ološkega mehanizma bolezni tudi 
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višje tveganje za razvoj poškodb, 
povezanih s potapljanjem. Ob-
strukcija dihalnih poti povzroči 
zaostajanje zraka v pljučnih me-
šičkih in manjših dihalnih poteh, 
pri čemer lahko med dvigom pri-
de do pljučne barotravme in po-
sledično razvoja pneumomedia-
stinuma, pneumotoraksa ali celo 
arterijske zračne embolije (5). S 
provokacijskimi testi lahko pri po-
tapljaču z astmo oziroma bolniku 
z željo po potapljanju, ugotovimo 
prisotnost prekomerne reaktivno-
sti dihalnih poti na sprožilce pri 
potapljanju (6). Testi so lahko di-
rektni – uporabljajo farmakološki 
sprožilec, ali pa indirektni. Slednji 
bolje razkrijejo aktivno vnetje v di-
halnih poteh. Pogosto uporabljeni 
indirektni testi so test z obreme-
nitvijo, kjer kandidatu pred in po 
standardni obremenitvi izmerijo 
pljučno funkcijo, test evkapnične 
hiperventilacije, kjer kandidat do-
ločen čas globlje in hitreje diha, 
pri tem pa se mu zaradi dodajanja 
ogljikovega dioksida le-ta v krvi ne 
zniža, ter testa inhalacije fiziološke 
raztopine in manitola (7). Posebej 
primeren test za testiranje zože-
nja dihalnih poti pri obremenitvi 
je evkapnična hiperventilacija, ki 
jo Mednarodni olimpijski komite 
priporoča tudi za atlete astmatike 
(8), pri nas pa ga izvaja Bolnišnica 
Golnik - KOPA.
Zaradi teoretičnih tveganj je bilo 
še do sredine devetdesetih let 

prejšnjega stoletja potapljanje za 
astmatike kontraindicirano (4). 
Leta 1995 je Undersea and Hyper-
baric Medical Society (UHMS) 
organiziral konferenco na temo 
potapljanja s to boleznijo, sad ka-
tere je knjiga »Are Asthmatics Fit 
to Dive?« (9), ki jo večina potaplja-
ških organizacij in medicinskih 
strokovnjakov še danes citira kot 
publikacijo, v kateri lahko bral-
ci, bolniki in potapljači poišče-
jo odgovore na svoja vprašanja. 
Rezultati konference poudarjajo 
pomen funkcijskega testiranja 
pri astmatikih in s tem objektivne 
ocene primernosti za potapljanje 
(9). Kljub temu, da naj bi bila od ta-
krat astmatikom vrata v podvodni 
svet malo bolj odprta (9), pregled 
literature na temo potapljanja z 
astmo še vedno ne daje jasnih 
opredelitev glede relevantnosti 
tveganj ali pogostosti komplikacij, 
podatki pa so povečini pristranski, 
saj so zbrani na podlagi anket in 
poročil (4, 5, 10, 11, 12, 13). Siste-
matični pregled iz leta 2003 ne 
poda nobenih dokazov za pove-
čano tveganje za pljučno barotrav-
mo, dekompresijsko bolezen ali 
smrt pri potapljačih astmatikih (4).

Priporočila, smernice in 
standardi
Mednarodnega konsenza in po-
sledično univerzalnih smernic za 
potapljanje z astmo ni. Kljub ome-
jenim dokazom za višje tveganje 

za komplikacije je v Avstraliji in 
Španiji astma kontraindikacija za 
potapljanje (7,14). Novozelandci 
začenjajo v luči provokacijskih te-
stov in astmatikovega prostovolj-
nega soglasja na celotno zade-
vo gledati bolj liberalno (15). UK 
Sports Diving Medical Committee 
(UKSDMC) je za razliko od avstral-
skih standardov do potapljačev 
astmatikov bolj popustljiv. Pri svo-
jih priporočilih se opira na smerni-
ce British Thoracic Society (BTS), ki 
temeljito obdelajo vse respirator-
ne aspekte sposobnosti in telesne 
pripravljenosti za potapljanje (13). 
UKSDMC priporoča potapljanje 
le astmatikom z dobro urejeno 
boleznijo in še to le tistim, ki ima-
jo alergijsko astmo in ne astme, 
ki jo sprožijo mraz, telesna ak-
tivnost ali prekomeren čustveni 
odziv (16). Ne glede na urejenost 
odsvetujejo potop vsakemu po-
tapljaču astmatiku, ki je v zadnjih 
48 urah potreboval olajševalec ali 
je v tem času imel kakršnekoli re-
spiratorne simptome. UKSDMC se 
opredeli tudi glede kontrole bo-
lezni in njenega poslabšanja, ko 
naj bi potapljač astmatik posegel 
po olajševalnih zdravilih le obča-
sno (kar je v skladu s priporočeno 
urejenostjo astme), medtem ko je 
redna uporaba vzdrževalnih zdra-
vil dovoljena. V potapljaški sezoni 
naj bi si potapljač dvakrat dnevno 
meril PEF, več kot 10 % odstopa-
nje pa naj bi ga odvrnilo od poto-



12 • Potapljač • 62 - 2012

pa, dokler za 48 ur spet ni znotraj 
svojih najboljših PEF vrednosti. 
Opredelijo se tudi glede objek-
tivnega zdravniškega testiranja, 
ki je sicer manj temeljito kot tisto, 
priporočeno s strani BTS, oba pa 
kot funkcionalni test priporoča-
ta obremenitveno testiranje (13, 
16). Pred potopom se lahko vza-
me olajševalno zdravilo, vendar 
izključno kot preventiva in ne za-
radi potrebe lajšanja simptomov 
(16). UHMS v svoji prej omenjeni 
publikaciji podaja zelo podobna 
priporočila kot UKSDMC. Astmati-
ki z blago in zmerno obliko bole-
zni so lahko kandidati za potope, 
če pa ima tak potapljač napad, 
se ne sme potapljati toliko časa, 
dokler njegove vrednosti spiro-
metrije spet niso normalne (17). 
Diver's Alert Network (DAN) pri-
znava, da mora celotno tematiko 
še oceniti, v prihodnosti pa bodo 
izdali tudi smernice (18). Do takrat 
na svoji internetni strani pripo-
ročajo posvet z zdravnikom, opi-
rajo pa se tudi na prej omenjeno 
publikacijo UHMS (18). Še najbolj 
dodelan protokol za astmatike je 
imelo društvo YSCUBA, ki je bilo 
del ameriškega YMCA-ja. Po ne-
katerih informacijah na internetu 
naj društvo od leta 2008 ne bi de-
lovalo več, po enakem protokolu 
pa naj bi astmatika obravnavalo 
združenje Scuba Educators Inter-
national (SEI Diving), ki je nasle-
dnik YSCUBA. Protokol iz leta 2000 
je za YMCA izdelal zdravnik Duke 
M. Scott v želji, da bi tudi astmatiki 
imeli možnost spoznati čudoviti 
svet potapljanja, zato je name-
njen predvsem astmatikom, ki se 
potapljati šele učijo (11). Aktivnej-
šo vlogo, poleg seveda potapljača 
astmatika, zdravnika in društve-
nega zdravstvenega svetovalca, 
ki nad protokolom bdi, daje tudi 
inštruktorju, ki naj bi učenca pri 
uporabi PEF metra pred potopom 
nadziral, se zavedal uporabe zdra-
vil in potop ter nadaljnjo priso-
tnost učenca v učnem programu 
v primeru simptomov med po-
topom prekinil (11). Vključitveni 

in izključitveni faktorji so po ve-
čini enaki kot pri UKSDMC, le da 
YCUBA v protokol dodaja, da se 
ne smejo potapljati astmatiki, ki 
imajo slabo fizično oziroma tele-
sno kondicijo, jim poslabšanje ast-
me sprožijo nedefinirani oziroma 
nepoznani sprožilci ter tisti ast-
matiki, ki se »samozdravijo« (11). 
Zdravniku, ki z medicinskega sta-
lišča potapljanje odobri, protokol 
nalaga, da pri kandidatu pljučna 
funkcija med mirovanjem in tele-
sno obremenitvijo ne sme pasti za 
več kot 20 % (11). Na provokacij-
ske teste se v obnovljenih smerni-
cah opira tudi Thoracic Society of 
Australia and New Zealand, saj se 
po smernicah iz leta 1993 tisti, ki 
so v zadnjih 5 letih imeli astmo in 
respiratorne simptome, niso smeli 
potapljati (6). 
Lang, ki je pri American Academy 
of Allergy Asthma & Immunology 
(AAAAI) sodeloval v odboru za 
športno medicino, navaja, da re-
zultati ankete, izvedene med spe-
cialisti za alergijo in imunologijo, 
ki bodo predstavljeni na letošnjem 
AAAAI srečanju, kažejo in potrju-
jejo neenotnost strokovnjakov, ko 
pride do vprašanja svetovanja po-
tapljanja astmatikom (19).
 
Zaključek
Ali se lahko nekdo, ki ima astmo, 
potaplja ali ne, je še danes vroča 
tema, saj si tako medicinski stro-
kovnjaki, kakor tudi potapljaška 
združenja niso edini. Ponekod je 
astma še absolutna kontraindi-
kacija za potapljanje, medtem ko 
nekatere države področje libera-
lizirajo, če ne že uradno s smerni-
cami, pa tako delujejo zdravniki, 
ki potapljanje posameznikom, na 
podlagi merjenj pljučne funkcije, 
odobrijo. Odločitev in obravnava 
potapljača z astmo pri zdravniku 
mora biti individualna, astmatik 
mora biti o povečanem tveganju 
za komplikacije informiran, podu-
čen in z njim soglašati. Vsekakor 
mora biti astma v blažjih oblikah 
oziroma urejena. Odstotek tistih, 
ki se potapljajo v deželah, ki sicer 

tega ne dovoljujejo, ali niso dobili 
odobritve s strani zdravnika, kljub 
temu da imajo astmo, bo najver-
jetneje tudi v prihodnje ostal re-
lativno visok. Od leta 2001, ko je 
YSCUBA začel učiti potapljanja 
tudi astmatike po svoje strogem, 
a dodelanem protokolu, se je ver-
jetno nabralo že veliko dokumen-
tacije o uspehih in komplikacijah 
pri teh potapljačih. Vredno bi jo 
bilo pregledati in analizirati, saj 
bi pomembno vplivala na razvoj 
univerzalnih priporočil, za katere 
bi bil verjetno že čas, da izidejo.
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SPZ

Dan potapljačev Slovenije
SPZ

Mednarodni festival podvo-
dnega filma in fotografije 
Zlati delfin, ki velja za enega 
najprestižnejših na svetu.
Tekst: Alenka Fidler• Foto: PKSK

Zlati delfin in podvodni mir

SHARKY V FIESI

Potekal je med 16. in 19. februar-
jem 2012 v moskovskem eminen-
tnem razstavnem centru Gostivni 
dvori, s preko 12 000 m2, v nepo-
sredni bližini Kremlja.  Poleg raz-
stave najsodobnejše potapljaške 
opreme vodilnih svetovnih proi-
zvajalcev je bilo obilo spremljeval-
nih prireditev, od razstave podvo-
dne fotografije do raznih delavnic, 

DOGODKI

Mednarodni festival podvodnega filma in fotografije
DOGODKI

projekcij in predavanj. Revialno 
prireditev, na kateri so podelili 
nagrado Podvodni mir (Podvodni 
svet), najvišjo nacionalno nagrado 
Ruske federacije na področju po-
tapljanja, je vodila Jana Čurikova, 
trenutno najbolj priljubljena TV 
voditeljica v Rusiji. 
Nagrade v enajstih kategorijah so 
bile podeljene na podlagi Pravil-
nika o nacionalni nagradi Ruske 
federacije. V zgodovini podeljeva-
nja nagrade je bil prvič nominiran 
tudi tuji državljan, Branko Ravnak, 
član PK Slovenske Konjice, ki je na 
koncu prejel nagrado Podvodni 

mir v kategoriji Inštruktor pota-
pljanja za leto 2011. Poleg te na-
grade je prejel tudi medaljo za 
prispevek pri podvodnih dejavno-
stih v letu 2011, ki jo podeljuje ru-
ska potapljaška federacija CRASA.

V pravkar odprtem Potapljaškem 
centru Sharky v Fiesi ti lahko po-
magajo na več načinov: naučijo te 
potapljanja, svetujejo pri nakupu 
opreme, posodijo opremo, napol-
nijo jeklenko ali pa te peljejo na še 
enega od nepozabnih potopov.

Slovenska potapljaška zveza vas vabi na:
DAN POTAPLJAČEV SLOVENIJE

Fiesa, 2. junij
Organizirani bodo prevozi na najatraktivnejše potapljaške lokacije v 
našem morju. Čas med potopi pa si bomo krajšali in popestrili z “IGRAMI 

BREZ DNA”. 

Pridite, prijavite svojo ekipo in osvojite privlačne in bogate nagrade!
Vsak udeleženec dobi ekskluzivno darilo. 

Izbrali bomo najbolj simpatično udeleženko. 

KOTIZACIJA
Prireditev je za ČLANE SPZ IN NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE 

BREZPLAČNA (ne pozabite na SPZ kuponček za Dan potapljačev). 
Kotizacija za druge udeležence je 19 eur. 

KOTIZACIJA VKLJUČUJE:
aperitiv ob prihodu, EKSKLUZIVNO DARILO SPZ
kosilo s pijačo, ugodne nakupe potapljaške opreme

udeležbo pri IGRAH BREZ DNA, BOGATE NAGRADE 
potapljaško druženje z zabavo, organizacijo potopa*

* zaradi lažje organizacije vas prosimo za predprijave na sola@spz.si, ti 
udeleženci bodo tudi imeli prednost pri prevozih. V prijavi navedite ime, 

priimek, naslov, št. spz in potop (da/ne). Pri družinskih članih namesto št. 
spz napišite DČ.

NE POZABITE NA POTAPLJAŠKE DOKUMENTE.

PROGRAM
Sobota, 2. 6. 
10 – 11 dobrodošlica v Fiesi, prijava za potope in ekip 

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

dokumente), sončenje in družabna srečanja 
na plaži

13 – 15 potapljaško kosilo 
15 – 19 IGRE BREZ DNA
19 –  podelitev nagrad in potapljaško druženje

Potapljaški center Sharky je bil 
med prvimi potapljaškimi centri 
na Obali. Že skoraj 20 let ga vodi 
Lado Celestina, prvi slovenski PADI 
inštruktor.
Za vse člane SPZ so pripravili po-
sebno ponudbo. Vse storitve nam 

nudijo po enakih cenah kot čla-
nom društva, dodatno pa je vsako 
10. polnjenje jeklenke brezplačno. 
Pri 30. polnjenju pa vam podarijo 
potapljaško knjižico.

www.sharky.si
www.facebook.com/sharkydiving
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Tudi letošnja zadnja so-
bota v marcu je že tra-
dicionalno bila v znaku 
Skupščine Slovenske po-
tapljaške zveze. Letos v 
organizaciji enega najve-
čjih in najstarejših dru-
štev na Obali PLK Koper. 
Tekst: dr. Mitja Slavinec • Foto: Črt Čadeš

Zlata plaketa SpZ Za RpD piRan

Ekipa se je pod vodstvom nji-
hovega predsednika Domagoja 
Ribariča Cerovca izjemno potru-
dila in uradnemu delu v prije-
tnem okolju restavracije SloRest 
je sledilo kosilo na terasi ter zelo 
zanimiv ogled Luke Koper. O ak-
tivnosti in dobri organiziranosti 
društva smo se delegati in drugi 
gostje lahko prepričali tudi ob 
zaključku, ko so nas povabili še 
v njihove prostore. Vzorno ureje-
ni z veliko sodobne potapljaške 
opreme, s predavalnico, pisarno, 
z dnevnim prostorom in mnogi-
mi pokali takoj dajejo vedeti, da 
se pri njih veliko dogaja. Skupšči-
no sta uvodoma pozdravila tudi 
visoka gosta, Darko But, general-
ni direktor Uprave za zaščito in 
reševanje Republike Slovenije, in 
Anton Koren, predsednik Gasil-
ske zveze Slovenije.

delovanje SPZ
Poročila posameznih komitejev 
so tudi letos bila s sklicem skup-
ščine objavljena in vsem dosto-
pna na spletni strani SPZ, zato je 
predsednik delegatom predstavil 
zgolj najpomembnejše poudarke 

in novosti. Uvodoma je ugotovil, 
da se je lani število članov zmanj-
šalo, pa čeprav je Zveza praktično 
vse aktivnosti usmerila v zagota-
vljanje dodatnih ugodnosti in 
bonitet članom. Podobno stanje 
je tudi na nivoju klubov, kar ne-
dvomno priča, da se zaostrene 
socialne razmere v družbi odra-
žajo tudi pri potapljanju. Kljub 
temu pa je SPZ posloval stabilno, 
odhodki so bili uravnoteženi s 
prihodki in ob dobrem planiranju 
ni bilo težav z likvidnostjo, o če-
mer priča tudi poročilo Nadzor-
nega odbora.

Revija Potapljač
Ob koncu lanskega leta je izšla 
60. številka Potapljača, s katero 
smo zaokrožili prvih deset let 
izhajanja. Revijo smo ob tej pri-
ložnosti prenovili, tako vsebin-
sko kot oblikovno, pri čemer gre 
posebna zahvala Roku Kovačiču. 
Stalnim rubrikam, npr. o opremi, 
izobraževanju in biologiji, ter re-
portažam smo dodali še predsta-
vitve šol, nadaljujemo pa tudi z 
ekskluzivno ponudbo potaplja-
ške opreme za člane SPZ-ja. Re-
vija je na spletni strani SPZ do-
stopna tudi v elektronski obliki. 
Najpomembnejša novost pa je, 
da lahko vsi potapljači, ki so opra-
vili začetni tečaj, Potapljača prvo 
leto naročijo po polovični ceni 9 
€. Potrdilo o opravljenem tečaju 
priložijo njihovi inštruktorji.

Spletna stran www.spz.si
Spletna stran po novem omogo-
ča elektronsko plačevanje člana-

rin in drugega materiala s pla-
čilnimi karticami. Aplikacija tudi 
avtomatsko generira in po elek-
tronski pošti pošilja obvestila in 
položnice o poteku članstva. Prav 
tako posebne aplikacije avtomat-
sko generirajo sezname licenci-
ranih športnikov in licenciranih 
inštruktorjev, seznami aktivnih 
reševalcev pa so po elektronski 
poti dostopni tudi Upravi za za-
ščito in reševanje ter preko nje 
vsem centrom za obveščanje. Na 
spletni strani so tudi vsi pravilni-
ki, zapisniki in druge pomembne 
informacije v zvezi s SPZ-jem, kot 
tudi aplikacija za izračun avtono-
mije potopov, izdelana pod okri-
ljem Komisije za znanost. Posebej 
opozarjamo na povezavo DAN, 
preko katere so člani SPZ-ja upra-
vičeni do popusta.

Ugodnosti za člane
SPZ in DAN sta postal partnerja 
in iz tega naslova nam DAN odo-
bri donacijo v višini približno 8 % 
od članarin-zavarovalnin DAN, ki 
so vplačane preko SPZ vstopne 
povezave. SPZ to donacijo v ce-
loti nameni svojim članom, kar se 
obračuna kot dobropis pri nasle-
dnji članarini SPZ.
V kolikor članarino v DAN (na 
novo ali podaljšanje) urejate pre-
ko povezave na vstopni strani SPZ 
(DAN logotip povsem spodaj) ali 
na podstrani »Prijava članov«, kjer 
so tudi podrobnejša navodila, ste 
upravičeni do donacije. 
Člani SPZ-ja imajo ugodnosti v 
vseh pomembnejših trgovinah s 
potapljaško opremo v Sloveniji, 

SPZ

Skupščina
SPZ
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brezplačno udeležbo na Dnevu 
potapljačev Slovenije, ki je lani 
v Fiesi bil ob lepem vremenu re-
kordno obiskan, brezplačno pre-
jemajo revijo Potapljač in koledar 
Zveza povezuje – pridružite se 
nam, ki je bil lani prvič tiskan v 
posebni 3D tehnologiji, kar je vr-
hunskim fotografijam svetovne-
ga prvaka Roka Kovačiča dalo še 
poseben čar.

Šport
Lansko leto je bilo na področju 
športa najuspešnejše do sedaj. 
Rok Kovačič je osvojil prvo me-
sto na Svetovnem prvenstvu v 
podvodni fotografiji in skupaj z 
Borutom Furlanom dosegel več 
uvrstitev med prvih deset, kar 
je pomenilo tudi daleč najbolj-
šo uvrstitev naše reprezentance 
do sedaj. Vrhunski rezultat je s 
tretjim mestom na Svetovnem 
prvenstvu v prostem potaplja-
nju dosegel Antonio Koderman. 
Ob državnih prvenstvih pa velja 
posebej izpostaviti kar tri foto-
grafske festivale v organizaciji 
društva DRM in festival Sprehodi 
pod morjem. 

Izobraževanje
Ob licenčnih in inštruktorskih se-
minarjih je še posebej pomemb-
na preventivna dejavnost, ki 
ključno pripomore k potapljaški 
sezoni brez nezgod. Obe akciji, 
Pazi potapljač pod vodo in Odvrzi 
uteži, bomo zato nadaljevali tudi 
v prihodnje. Pomembni so tudi 
vsebinski premiki na področju li-
cenciranja inštruktorjev potaplja-
nja, kar lahko ključno pripomore 
k še višjemu nivoju tečajev, zato 

bomo s to usmeritvijo nadaljevali 
tudi v bodoče.

Podvodno reševanje
Podvodna reševalna služba se 
je opremila s podvodnim mani-
pulatorjem – robotom, v sklepni 
fazi pa je tudi nakup amfibijskega 
vozila, na osnovi česar je začela 
delovati specializirana enota. Pre-
novljeni in posodobljeni so bili 
načrti usposabljanja reševalcev, 
še posebej pomembna pa je pre-
ventivna dejavnost med šolajočo 
se mladino, predvsem v okviru 
akcije Blanca nikoli več. 

druge aktivnosti
Slovenska potapljaška zveza je 
aktivna članica Komisije za eko-
logijo pri Olimpijskem komiteju 
Slovenije, v okviru katere je bil 
pripravljen ekološki kodeks. Med 
letom so članice Zveze organizi-
rale tudi številne ekološke akcije, 
v Potapljaški atlas Slovenije je 
bilo dodanih veliko novih lokacij, 
pohvalimo se lahko tudi s tesnim 
vzajemnim sodelovanjem s Slo-
vensko vojsko.

Kako naprej?
V razpravi je bilo največ pozor-
nosti namenjene vzpostavitvi 
jasnih kriterijev glede obsega po-
tapljaških tečajev, saj so zmeraj 
pogostejši primeri, ko inštruktorji 
potapljaške tečaje ponujajo po 
dumpinških cenah, ki nikakor ne 
morejo zagotavljati ustreznega 
obsega in nivoja tečajev. Povrh to 
počnejo še inštruktorji, ki nimajo 
licenc in celo poučujejo v pota-
pljaških šolah, ki niso verificirane. 
Slovenska potapljaška zveza je 

že pred časom sprejela priporo-
čeno ceno začetnih potapljaških 
tečajev vsaj 200 €, zato so tečaji 
po polovični ceni ali še manj zelo 
vprašljivi. Sprejeli smo sklep, da 
jih bo Zveza vzela pod drobno-
gled ter ukrepala v skladu z mo-
žnostmi in pooblastili. Dogovor-
jeno je bilo tudi, da se društva, ki 
nimajo vsaj treh do petih članov, 
povabi k tesnejšemu sodelova-
nju in večji aktivnosti, sicer se jim 
zaradi neaktivnosti predlaga iz-
bris iz članstva v SPZ-ju.  
Skupščina SPZ se je tudi letos za-
ključila s tradicionalno podelitvi-
jo Plaket in pohval. Do sedaj so 
bile podeljene le 4 zlate plakete, 
22 srebrnih in 36 bronastih pla-
ket, kar potrjuje, da jih prejmejo 
le redki, ki si jih s svojim delom in 
z rezultati res zaslužijo.
Ob plaketah SPZ se na predlog 
Komiteja za šport priznanja po-
deli tudi NAJBOLJŠIM ŠPORTNI-
KOM. Priznanje NAJAKTIVNEJŠI 
INŠTRUKTOR prejmejo inštruk-
torji z največ tečajniki, društva 
z največjim porastom članstva 
prejmejo naziv GAZELA ZA LETO 
2011. Letošnji prejemniki so:
 
Najaktivnejši inštruktor 2011:
1. mesto: Jure DOLINAR, PD Euro 
Diver (41)
2. mesto: Janez ANDREJC, DPD 
Bled (24)
2. mesto: Davorin ZUPANC, DRM 
Ljubljana (24)

Gazela za leto 2011:
PD Krota Sub

Največje novo društvo:
VS Dive team



16 • Potapljač • 62 - 2012

SPZ

Skupščina
SPZ

POTAPLJAČ UGODNEJE ZA NOVE POTAPLJAČE

POPUST V TEHNIŠKEM MUZEJU

V Potapljaču ob prijetnem bra-
nju zmeraj najdemo tudi veliko 
vsebin, ki potapljače dodatno 
izobražujejo, jih seznanjajo s 
potapljaško opremo in jim na-
sploh širijo obzorja. To je še po-
sebej dobrodošlo potapljačem 
začetnikom, zato smo se odlo-
čili, da vsem, ki opravijo začetni 
potapljaški tečaj, revijo Pota-

Slovenska potapljaška zveza je 
s Tehniškim muzejem Slovenije 
(TMS) v Bistri podpisala dogo-
vor, po katerem TMS ob predlo-
žitvi veljavne članske izkaznice 
SPZ (dodatni kuponček) odobri 

Najboljši športnik SPZ:
Rok Kovačič, DRM Ljubljana, za 
osvojeno prvo mesto na Svetov-
nem prvenstvu v podvodni foto-
grafiji

Najboljša športna ekipa SPZ:
Državna reprezentanca v podvo-
dni fotografiji za izjemne rezul-
tate na Svetovnem prvenstvu v 
podvodni fotografiji
Naziv najboljše športnice SPZ le-
tos ni bil podeljen.

Slovenska potapljaška zveza vsa-
ko leto najaktivnejšim članom in 
društvom podeli pohvale in bro-
naste, srebrne ter zlate plakete. 
Najvišja priznanja na področju 
potapljanja v Sloveniji so letos 
prejeli: 

Pohvala SPZ:
Antonio Koderman, H2O Team 
Maribor, za doseženo bronasto 
priznanje na Svetovnem prven-
stvu v prostem potapljanju
Matej Mihailovski, Norik sub Lju-
bljana, za uspehe na področju 
prostega potapljanja in servisira-
nja potapljaške opreme
Milan Modic, KPA Novo mesto, za 
požrtvovalnost pri delu v PRS-ju

Matjaž Čeh, PD Murska Sobota, 
za nadpovprečno aktivnost pri 
organizaciji prireditev SPZ-ja

Bronasta plaketa SPZ:
Arijan Rapuš, DPL Obala, za nad-
povprečne uspehe na področju 
prostega potapljanja
Dušan Krajnik, RPD Piran, za za-
konsko ureditev športnega pod-
vodnega ribolova in dolgoletno 
uspešno tekmovanje
Vojko Nežmah, DPD Kranj, za ak-
tivno delo v organih SPZ in pod-
vodne reševalne službe 

Srebrna plaketa SPZ:
mag. Borut Furlan, DRM Ljublja-
na, za aktivno delo v organih SPZ 
in vrhunske uspehe na področju 
podvodne fotografije
Tomaž Favai, PD Sharky, za aktiv-
no delo v organih SPZ in CMAS

Zlata plaketa SPZ:
RPD Piran, za 50-letno aktivno 
delovanje društva
 
Društvo z največ člani prejme 
prehodni pokal SPZ, ki po petih 
osvojitvah ali treh zaporednih 
osvojitvah preide v trajno last. 
Leta 2008 ga je imelo društvo 

DRM Ljubljana, zadnji dve leti Po-
tapljaško društvo Murska Sobota, 
največja društva v letu 2011 pa 
so:

Največje društvo v letu 2011:
1. mesto: PD Murska Sobota, 82 
članov
2. mesto: PD Euro Diver, 76 članov
3. mesto: DRM Ljubljana, 52 čla-
nov

Vsem nagrajencem iskreno česti-
tamo.

NARoČIlNICA
Na revijo se naročite po elek-
tronski pošti racun@spz.si, ka-
mor sporočite osebne podatke 
in naslov. V kolikor vas prijavi 
vaš inštruktor, je on zadostna 
garancija, v kolikor se prijavite 
sami, pripišite še številko po-
tapljaške izkaznice in kdo je bil 
vaš inštruktor.

niškem muzeju vas bomo ob-
veščali tudi preko naše spletne 
strani.

pljač eno leto (6 številk) ponu-
dimo po znižani letni naročnini 
9 €.
Začetniki se na revijo lahko na-
ročijo bodisi individualno ali jih 
naroči njihov inštruktor. Slednji 
bodo v reviji lahko tudi predsta-
vili svoje tečaje, za bralce so ak-
tualni predvsem nadaljevalni ali 
specialni tečaji.

20 % popusta pri nakupu vsto-
pnic za Tehniški muzej.
Izkoristite ugodnost in si oglej-
te našo tehnično dediščino, 
tudi potapljaško, pod ugodnej-
šimi pogoji. O dogodkih v Teh-
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Potapljanje pod ledom
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

Po več kot petih letih se je 
na površini Velenjskega je-
zera ponovno naredil sloj 
trdnega leda in potapljači 
potapljaškega društva DPD 
Jezero so se v nedeljo, 12. 
februarja, odločili za potop 
pod led. 

Tekst: Janja Šemenc • Foto: Gregor Pirtovšek

PotoP Pod led v velenjsko jezero
društva DPD Jezero in drugih društev, 
ki so zbrali dovolj poguma za potop 
v jezero, ki je imelo le okoli 3 stopinje 
Celzija. Potop je potekal tako, da sta se 
v jezero odpravila po dva potapljača 
za približno 10 minut. Prav vsi so bili 
nad potopom navdušeni in dejali, da 
je ta izkušnja vsekakor edinstvena in 
neponovljiva. 
Velenjsko jezero ustvarja čudovite 
podobe na gladini jezera, kadar je 
popolnoma zaledenelo. Te podo-
be lahko vidijo le najbolj pogumni 
potapljači, ki si upajo jezero razi-
skovati tudi v najbolj ekstremnih 
razmerah. 

Vseslovenska čistilna akci-
ja vsako leto bolj ozavešča 
ljudi, kako pomembno je 
ravnanje z odpadki in skrb 
za čisto okolje.  
Tekst: Janja Šemenc• Foto: Janja Šemenc

PotaPljači očistili Velenjsko jezero

Slovencem in Slovenkam so se na 
sončno soboto, 24. marca, na ve-
liki čistilni akciji pridružili tudi po-
tapljači DPD Jezera Velenje, ki se 
zavedajo, da mora biti čista tudi 
voda in ne le kopno. Z velikim ve-
seljem se je sedem motiviranih 
članov društva primerno opre-
milo ter  očistilo dno Velenjskega 
jezera in okolico čolnarne, kjer so 
tudi prostori kluba. 

S skupnimi močmi so odstrani-
li izjemno veliko steklenic, pla-
stenk in raznolikih predmetov, 
ki ne sodijo v okolje prelepe 

slovenske narave. Akcija je bila 
uspešno izpeljana in potapljači 
DPD Jezera so tako prispevali 
svoj delež za lepše okolje.

Čistilna akcija
DOGODKI

DOGODKI

Debelina ledu je bila več kot 10 
centimetrov, kar je omogočalo 
varno hojo po jezero in izrez ve-
like luknje za potop. Potopa se 
je udeležilo kar 11 potapljačev 
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Športno potapljaško in ri-
biško društvo PLK Koper 
je eno največjih in najsta-
rejših društev v Sloveniji. 
Leta 1974 je bila ustano-
vljena Potapljaška sekci-
ja, kot ena izmed mnogih 
športnih sekcij v okviru 
tedanjega sindikalnega 
športnega društva Luke 
Koper. 
Tekst: domagoj Ribarič • Foto: Boris vuga

PLK KOPER

Z naraščanjem števila zunanjih 
članov je Potapljaška sekcija 
prerasla svoje prvotne okvirje in 
se leta 1981 z imenom PLK (Po-
tapljači Luke Koper) kot samo-
stojen potapljaški klub včlanila 
v Slovensko potapljaško zvezo, 
kasneje pa tudi v Zvezo za špor-
tni ribolov na morju. 
Dobrih 30 let smo preživeli na 
območju Luke Koper. Od leta 
2006, z rušitvijo prostorov za-
radi izgradnje severne koprske 
obvoznice, je naš uradni sedež 
postal koprski gasilski dom, 
društvene prostore pa imamo v 
zaklonišču pod luško restavra-
cijo na začetku Vojkovega na-
brežja. 
Danes ima PLK okoli 100 aktiv-
nih članov – potapljačev, trnkar-
jev in podvodnih lovcev. V naših 
vrstah imamo tudi vrhunske 
športnike.
Že od leta 1981 kot društvo po-
sebnega pomena na področju 
zaščite in reševanja zagotavlja-
mo občinsko enoto za reševa-
nje iz vode in na vodi ter imamo 
eno izmed 15 reševalnih postaj 
Podvodne reševalne službe Slo-
venije. 

IZoBRAŽEvANJE IN USPoSA-
BlJANJE 
Potapljaške tečaje za začetnike 
in nadaljevalne tečaje ter spe-
cialistična usposabljanja izva-

PLK Koper
PREDSTAVITEV DRUSTVA

PREDSTAVITEV DRUŠTVA

jamo sami. V društvu imamo 
več vrhunskih CMAS- in TSA-
-inštruktorjev potapljanja, ki 
po uspešno opravljenem teča-
ju izdajo mednarodno veljavni 
certifikat za rekreativnega po-
tapljača, nitrox potapljača ali 
trimix tehničnega potapljača. 

ŠPoRTNI USPEHI
Naši trnkarji so večkratni držav-
ni prvaki med člani in mladinci. 
Redno se udeležujemo in tudi 
organiziramo državna in druga 
tekmovanja. Vsako leto povabi-
mo prijatelje iz sosednjih držav 
na mednarodni pokal PLK. Kot 
člani državne reprezentance se 
udeležujemo prvenstev na vseh 
svetovnih morjih, od koder se 
vračamo z medaljami. Tudi pod-
vodni lovci se lahko pohvalijo s 
pokali na državnem in medna-
rodnem nivoju.

NAŠE dEJAvNoSTI
V društvo se včlanjujejo občani 
od 7 do 77 let z najrazličnejšimi 
interesi, vsem pa je skupna lju-
bezen do morja in podvodnega 
sveta. Pri nas lahko vsak najde 
nekaj zase, saj imamo organi-
ziranih več sekcij. Poleg rekre-
ativnih potapljačev imamo še 
sekcije trnkarjev, podvodnih 
lovcev in potapljačev na vdih, 
podvodnih fotografov, tehnič-
nih potapljačev, znanstveno-
-raziskovalno sekcijo in ekipo 
potapljačev-reševalcev.
Podrobneje nas lahko spoznate 
na spletni strani www.klub-plk-
-koper.si, po telefonu 041/350-
979 (Domagoj) ali vsak četrtek 
med 19. in 22. uro na Klubskem 
dnevu v naših prostorih na Voj-
kovem nabrežju 38.

PLK – za varno potapljanje 
in čisto morje.
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Podvodna reševalna služba
V PRS

PRS

Od 14. do 18. marca je po-
tekala skupna vaja enot 
PRS Koper, Nova Gorica in 
Celje v krasnem okolju Sta-
re Novalje na otoku Pagu.
Tekst: Aleš Špes • Foto: Aleš Špes

Skupna vaja enot pRS

Ko se zgodi najhujše in se aktivira 
enota PRS, se vsak njen član od-
zove v kar najhitrejšem času. Na 
sami akciji s svojim znanjem in iz-
kušnjami kar največ pripomore k 
skupnemu uspehu le-te. In ker se 
nihče ne rodi pameten in izkušnje 
nikoli ne pridejo same od sebe, 
smo se dogovorili, da znanje in iz-
kušnje izmenjamo na skupni vaji. 
Reševalci smo znani, da nikoli ne 
ostanemo samo pri besedah, zato 
smo hitro postorili vse potrebno. 
Posebna pohvala gre Andreju Še-
kliju, ki je sestavil elaborat skupne 
vaje in bil tudi koordinator med 
tremi prisotnimi enotami. 
Tako smo se v sredo, 14. marca, 
odpravili na pot. Na otoku Pagu 
smo se namestili v apartmajsko 
hišo starega znanca »goricijanov«. 
Hiša stoji tik ob morju v zalivu 
Stara Novalja in je predstavljala 
odlično izhodišče za vse naše ak-
tivnosti. Ker je organizator poskr-
bel tudi za krasno vreme, smo ves 
teoretični del izvedli na terasi tik 
ob morju. Borči je predstavil upo-
rabo sistema VENOL pri nudenju 
prve pomoči s kisikom. Andrej nas 
je seznanil z nekaterimi novostmi 
pri samem iskanju ponesrečenca 
in predstavil vse tehnike pregle-
dovanja terena. Seznanjeni smo 
bili tudi z načinom aktiviranja 
enote, organizacijo same akcije in 
na koncu tudi z nekaj konkretnimi 
primeri podajanja poročila RECO. 
Posebej smo obdelali tehnike pre-
iskovanja terena pod vodo. Ker so 
vse tri enote iz različnih okolij, je 
tudi način iskanja ponesrečenca 
pri vseh drugačen. Vsaka enota 
je predstavila svoj način iskanja 
ter njegove prednosti in slabosti v 
primerjavi z ostalimi. 

Stari rek, da imamo vsi vse, se 
je tokrat pokazal za resničnega. 
Vsaka enota je s sabo pripeljala 
del tehnične opreme. Tako smo 
se vsi lahko preizkusili v vodenju 
robota, vožnji s podvodnimi sku-

terji, iskanju ponesrečenca z dro-
gom, vožnji z akvaplanom, dvi-
govanju bremena s podvodnimi 
dvigali (baloni). Vsak je lahko pre-
izkusil celoobrazno masko in se 
izpod vodne gladine preko pod-
vodnega telefona pogovarjal z 
reševalcem na površini. Utrujeni, 
a zadovoljni smo se potem zbrali 

pri večerji, ki je bila tudi osrednji 
družabni dogodek. Ljudje smo 
družabna bitja, podvodni reše-
valci še posebej, saj smo pogosto 
odvisni od ljudi, s katerimi dela-
mo. Pod vodo, v najtežjih razme-
rah, moramo zaupati soreševal-
cu, vodji. Zaupanje pa pridobiš le 
z druženjem, spoznavanjem … In 
tega je bilo dovolj.
Vaja je bila odličen primer sode-
lovanja. Vsi udeleženci smo se 
naučili nekaj novega, nekaj no-
vega preizkusili. Predvsem pa 
spoznali soreševalce, s katerimi 
se lahko že v naslednjem trenut-
ku znajdemo pod vodo v naj-
težjih razmerah in poizkušamo 
opraviti nalogo, za katero smo 
usposobljeni. Bila je več kot vaja. 
Bilo je srečanje starih prijateljev. 
Seveda je padla obljuba, da na-
slednje leto srečanje ponovimo 
in povabimo še več prijateljev-
-reševalcev.
Hvala »goricijanom« za odlično 
organizacijo in se vidimo čez 
leto …
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Znani so rezultati 5. nate-
čaja podvodne fotografije 
DRM OnLine 11/12. Tek-
movalci so bili razvrščeni 
v dve tekmovalni skupini 
glede na tip aparata, in si-
cer v skupino, ki fotogra-
fira z zrcalno-refleksnimi 
(SLR) aparati in skupino, 
ki fotografira s kompak-
tnimi aparati (kompakt).
Tekst: Jure Gasparič • Foto: dRM online

Obe tekmovalni skupini sta tek-
movali v dveh kategorijah - Pod-
vodni ambient (AMB) in Podvo-
dno življenje (UWL). Natečaj je 
trajal dva meseca, fotografi pa so 
fotografije poslali preko eletron-
ske pošte. Časovno obdobje na-
stanka fotografije ni bilo omeje-
no, kar pomeni, da so tekmovalci 
lahko poslali fotografije, ki so jih 
posneli kadarkoli prej.
Natečaja se je udeležilo 43 fo-
tografov, od tega 14 z zrcalno-
-refleksnimi in 30 s kompaktnimi 
kamerami (en tekmovalec se je 
udeležil tako v kompaktni kot 
SLR tekmovalni skupini). Preje-
li smo fotografije 38 slovenskih 
fotografov iz 16 društev in foto-
grafije 5 hrvaških fotografov iz 5 
društev.
Fotografije je ocenila strokovna 
žirija v sestavi Borut Furlan, An-
drej Voje in Irena Čok. Za tek-
movalno skupino Kompakt bo 
v posameznih kategorijah ob-
javljenih 10 najvišje uvrščenih 
fotografij. V tekmovalni skupini 
SLR bo objavljenih 5 najvišje uvr-
ščenih fotografij.
    
Pismo predsednika žirije:
DRM OnLine 2012 
Tričlanska žirija v sestavi podvo-
dnih fotografov Irene Čok, An-
dreja Vojeta in Boruta Furlana 
je pregledala 79 podvodnih fo-
tografij 43 avtorjev, od tega 52 

DRM OnLine 11/12

DOGODKIA

5. natečaj podvodne fotografije
DOGODKI

posnetih z digitalnimi kompak-
tnimi kamerami in 27 posnetih 
z zrcalnorefleksnimi digitalnimi 
kamerami (DSLR). 
Žirija je tako kot vsako leto, tudi 
letos opazila napredek v kvalite-
ti oddanega materiala glede na 
prejšnja leta. Še posebej nas je 
navdušil višji nivo nekaterih po-
snetkov iz kategorije podvodne-
ga življenja pri kompaktnih ka-
merah, ki niso skoraj v ničemer 
zaostajali za kvaliteto slik iz SLR 
kamer. V vseh štirih kategorijah 
pa smo opazili velik razpon kva-
litete med najboljše in najslabše 
ocenjenimi slikami. Žal so se na 
tekmovanju znašle tudi slike, 
ki smo jih morali diskvalificira-
ti zaradi neupoštevanja pravil 
tekmovanja (premajhna velikost 
slike) in slika, ki sicer ni bila dis-
kvalificirana, vendar je dobila od 
vseh treh sodnikov nič točk zara-
di skrajnih tehničnih napak.
Tako kot vsako leto, je tudi letos 
žirija vztrajala pri tem, da gre za 
fotografsko tekmovanje in ne 
za tekmovanje iz Photoshopa. 
Predvsem pri kompaktnih ka-
merah smo opazili precej slik, ki 
so bile močno obdelane v pro-
gramih za obdelavo slik in smo 
opravičeno posumili, da gre za 
kršenje pravil o omejevanju rabe 
teh programov. Zaradi tega smo 
od šestih avtorjev zahtevali, da 
nam pošljejo v pregled origi-
nalne slike. V nobenem primeru 
sicer nismo dokazali direktnega 
kršenja pravil, vendar je bila v 
enem primeru slika znotraj do-
voljenih pravil tako močno ob-
delana, da se je kljub očem všeč-
nemu končnemu izdelku uvrstila 
nekoliko slabše.
Po drugi strani nekateri avtorji 
praktično ne uporabljajo no-
bene naknadne obdelave slik. 
Zaradi tega se lahko zgodi, da 
so slike bolj spretnih fotografov 
videti tehnično slabše, kot slike 
tistih avtorjev, ki iz vode prinese-
jo slabše izdelke, vendar so bolj 

vešči programov za obdelavo 
slik. Z obzirom na to, da gre za 
fotografsko tekmovanje, žirija 
predlaga organizatorju, da bi v 
prihodnje še bolj zaostrili pravila 
glede naknadne obdelave slik in 
si pridržali pravico kontrole le-
-teh. 
Žirija je večino slik odprla tudi 
v Photoshopu na kalibriranem 
monitorju, ki najbolj realno pri-
kaže barve, saturacijo, ostrino in 
ostale parametre, ki jih programi 
za hitro pregledovanje slik, kot 
je ACDSee (ki je sicer nekakšen 
standard za vsa fotografska žiri-
ranja), ne zmorejo.
Kljub temu, da je dobra tehnika 
osnovni predpogoj za dobro sli-
ko, tehnična korektnost nikakor 
ni in ne sme biti glavni kriterij za 
ocenjevanje slik. Žirija je ocenje-
vala predvsem kompozicijo in 
idejo. Šele pri tehnično najbolj 
zahtevnih slikah je tudi tehnič-
ni element znatno doprinesel k 
skupni oceni slike.
Če bi bila razpisana nagrada za 
najboljši posnetek tekmovanja, 
bi ga po enotnem mnenju vseh 
treh članov žirije dobil prvona-
grajeni ambientalni posnetek iz 
kategorije SLR kamer. Slika dveh 
sladkovodnih rakov je popoln 
kompozicijski in tehnični dose-
žek, ki hkrati predstavlja novo, 
svežo idejo, ki je do sedaj na tem 
tekmovanju še nismo videli.
Od izstopajočih slik velja omeni-
ti še UV fluorescenčni posnetek 
proteusa, kakršnega bi (zaenkrat) 
zaman iskali tudi na največjih 
svetovnih natečajih podvodne 
fotografije, med kompaktnimi 
kamerami pa se je po enotnem 
mnenju vseh treh članov žirije za-
vihtel na prvo mesto rumeni ko-
vač, ki se ga ne bi sramoval tudi 
noben lastnik SLR kamere.
Na koncu bi želel v imenu cele ži-
rije čestitati vsem tekmovalcem, 
še posebej pa zmagovalcem.

Borut Furlan
Predsednik žirije
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4. festival podvodnega filma in videa
DOGODKI

Rezultati:
SLR - Podvodni ambient
1. Melita Bubek, SLO 
2. Matej Simonič, SLO 
3. Dean Čerin, SLO
4. Dalibor Andres, CRO
5. Rok Kovačič, SLO

SLR - Podvodno življenje
1. Matej Simonič, SLO
2. Dalibor Andres, CRO 
3. Dean Čerin, SLO 
4. Rok Kovačič, SLO
5. Oskar Marko Musić, SLO

SLR - skupna razvrstitev
1. Matej Simonič, SLO 
2. Dean Čerin, SLO
3. Dalibor Andres, CRO
4. Melita Bubek, SLO 
5. Rok Kovačič, SLO 
Kompakt - Podvodni ambient
1. Marko Gasparič, SLO 
2. Damir Zurub, CRO
3. Laura Vencelj, SLO 
4. Marino Kvarantan, CRO
5. Žiga Zdešar, SLO

Kompakt - Podvodno življenje
1. Jaka Ferjan, SLO 
2. Đani Iglić, CRO
3. Domen Skuk, SLO 
4. Marko Gasparič, SLO
5. Marino Kvarantan, CRO

Kompakt - skupna razvrstitev
1. Marko Gasparič, SLO 
2. Jaka Ferjan, SLO
3. Marino Kvarantan
4. Žiga Zdešar, SLO
5. Laura Vencelj, SLO

Jaka Ferjan

Rok Kovačič

Marko Gasparič Rok Kovačič
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IZOBRAZEVANJE

Navtična izobraževanja
IZOBRAŽEVANJE

Avto vozi že vsak, motor 
vsak drugi, kaj pa jadrni-
co? Pravijo, da so skipperji 
seksi, skipperke pa še bolj. 
Ne glede na spol in stopnjo 
zapeljivosti lahko opravite 
ustrezne tečaje in sami kr-
marite barko.
Tekst: Matko Mioč • Foto: Matko Mioč

»Kaj pa ti voziš?«

A ne veste kje, kdaj in kako? Naj 
vam zadeve pojasnimo: opraviti 
morate preizkus znanja za upra-
vljanje čolna, izpit za voditelja čol-
na, izpit za VHF GMDSS in v prime-
ru, da želite prevažati potnike ali 
večji tovor, še izpit za pridobitev 
naziva mornar-motorist. 

Preizkus znanja za upravljanje 
čolna
Če želite upravljati čoln z motor-
jem moči do 7,35 kW in do 7 m 
dolžine ali vodni skuter, morate 
imeti najmanj potrdilo o opravlje-
nem preizkusu znanja in morate 
biti stari vsaj 16 let. 
Izpitni program določa teoretični 
in praktični del izpita. Teoretični 
del se opravlja ustno in obsega 
preverjanje znanja pomorskih 
predpisov in pravil o izogibanju 
trčenja na morju. Praktični del iz-
pita pa obsega preverjanje znanja 
izogibanja trčenja pri prehiteva-
nju na morju, križanju in plovbi v 
nasprotnih kurzih.
 
Izpit za voditelja čolna
V primeru, da želite upravljati čoln 
dolžine do 24 m za osebne name-
ne (šport, razvedrilo, ne glede na 
vrsto in moč pogona ali območja 
plovbe), morate z izpitom za čoln 
pridobiti tudi potrdilo o usposo-
bljenosti za voditelja čolna. Za 
upravljanje čolna dolžine do 12 
metrov, morate biti stari najmanj 
16 let, za upravljanje gliserja ali 
čolna dolžine nad 12 metrov pa 
vsaj 18 let.
Tečaj za voditelja čolna obsega 

teoretična predavanja iz podro-
čja navigacije, pomorskih veščin, 
motoroznanstva, meteorologije, 
pomorskih predpisov in prepre-
čevanja trčenj na morju. Teoretič-
ni del izpita se opravlja ustno in 
obsega preverjanje znanja iz vseh 
predmetov izpitnega programa. 
Praktični del pa obsega prever-
janje pravil o izogibanju trčenja 
na morju, preverjanje znanja o 
izogibanju trčenj pri prehiteva-
nju, križanju in nasprotnih kurzih, 
določanje položaja čolna in kur-
za plovbe, branje navtične karte, 
merjenje oddaljenosti ter vrste 
vrvi in njihovo uporabo z vozli.
 
vHF GMdSS 
Na čolnu, ki ima radijsko postajo z 
digitalnim selektivnim klicem na 
zelo visokih frekvencah, se mora 
nahajati oseba, ki ima potrdilo o 
usposobljenosti za upravljanje z 
VHF GMDSS postajo. Za ta izpit 
morate biti stari najmanj 16 let.
Tečaj VHF GMDSS obsega pravila 
o radijski službi, osnove radiote-
lefonije in delo na GMDSS opre-
mi ali simulatorju. Teoretični del 
izpita se opravlja ustno in obsega 
preverjanje znanja iz vseh vsebin 
izpitnega programa. Praktični del 
izpita pa obsega preverjanje dela 
na VHF GMDSS postaji ali na simu-
latorju, preverjanje znanja iz od-
dajanja in sprejemanja signala za 
stisko, ki ga oddaja obalna radij-
ska postaja ali ladja v stiski, odda-
janje in sprejemanje komunikacij 
na prizorišču stiske in oddajanje 
in sprejemanje splošne radijske 
komunikacije z obalnimi postaja-
mi oziroma drugimi plovili.
 
Mornar-motorist
Zelo ambiciozni pa lahko opravijo 
še izpit mornar-motorist, s kate-
rim lahko poveljujejo ladji do 100 
ton in na njej upravljajo ladijske 
motorje z močjo do 250 kW za 
plovbo po Jadranskem morju za 
ne trgovske ladje in za nacional-
no plovbo za trgovske ladje. Prav 

tako lahko upravljajo čoln za javni 
prevoz do 50 potnikov ali čoln za 
gospodarske namene ne glede na 
moč motorja v nacionalnih vodah.
Za to morate biti stari vsaj 18 let 
s končano osnovno šolo, kot član 
posadke imeti najmanj eno leto 
plovne dobe na ladji ali imeti potr-
dilo o usposobljenosti za voditelja 
čolna vsaj 3 leta.
Strokovni del izpitnega progra-
ma obsega preverjanje znanj iz 
navigacije, pomorstva, izogibanja 
trčenja na morju, ladijskih postro-
jev, varstvenih ukrepov in osnov 
meteorologije. Tako morate med 
drugim dokazati, da poznate in 
obvladate uporabo kompasa, po-
morske karte, plovbo v vseh vre-
menskih razmerah, vzdrževanje 
opreme, manipulacijo s tovorom, 
osnove stabilnosti ladje, postopek 
pri požaru, vdoru vode, nasedanju 
in zapuščanju ladje, reševanju in 
obstanku na morju, upravljanje la-
dijskih motorjev, osnove ladijske 
higiene in osnove o atmosferi.

NASvET: Najprej tečaj, nato izpit!
Izpit so dokaj zahtevni in smiselno 
se je nanje konkretno pripraviti. 
Priporočamo navtična izobraže-
vanja Jadralnega kluba Sailsati-
on, ki potekajo po celi Sloveniji. 
Cene so izjemno ugodne, skupine 
majhne, predavatelji so izkušeni 
skipperji, teoretično dobro pod-
kovani z izkušnjami v flotnem in 
tekmovalnem jadranju, uspešnost 
na izpitih pa je 99 %. Več na http://
klub.sailsation.eu/.

vsem članom SPZ odobrimo 
10 EUR-ov popusta!
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Piranska murena
BIOLOGIJA

BIOLOGIJA

Murene so značilni ple-
nilci podolgovate, kačaste 
oblike, ki spadajo v istoi-
mensko družino.  

Piranska murena 

Ta šteje približno 200 vrst, ki so 
razširjene v tropskih morjih in 
morjih zmernega pasu. Danes v 
Jadranu živijo tri vrste muren. Naj-
bolj znana je murena (Muraena 
helena), ki je še vedno razmeroma 
pogosta v srednjem in južnem 
Jadranu. O novi vrsti tujerodne 
murene Enchelycore anatina smo 
v Potapljaču pred kratkim že pi-
sali, tretja vrsta pa je rjava mure-
na (Gymnothorax unicolor), ki pa 
je zelo redka. Čeprav je murena 
eden najbolj priljubljenih objek-
tov za podvodne fotografe, je ne-
navadno, da je kar se tiče pozna-
vanja njene biologije in ekologije 
zelo slabo raziskana. Pa ne samo v 
jadranskem, ampak tudi v širšem 
sredozemskem merilu. 

Navadna murena živi v Sredo-
zemskem morju, najdemo pa jo 
tudi v vzhodnem Atlantiku od 
britanskega otočja pa do Senega-
la, vključujoč tudi Kanarsko, Zele-
nortsko in Azorsko otočje ter Ma-
deiro. Je značilna kriptobentoška 
vrsta, ki je tesno vezana na svoje 
skrivališče. Aktivna je predvsem 
ponoči, ko za krajši čas tudi zapu-
sti svoj brlog, lahko pa nanjo nale-
timo tudi v dnevnem času, vendar 
tedaj običajno samo moli glavo iz 
votline. Novejša znanstvena spo-
znanja hrvaških strokovnjakov so 
obelodanila hipotezo, da se mu-
rena drsti v južnojadranski kotanji 
pod 600 m globine.  
Junija 2011 je primerek murene s 
podvodno puško na globini pribli-
žno 7 m ujel Sašo Moškon, misleč 
da gre za ugorja. Okolje, kjer je 
naletel na mureno je bilo običajno 
skalnato dno, poraslo z značilnimi 
spužvami kot sta žveplenjača in 
lešnikasta spužva. Murena je me-
rila kar 1127 mm v dolžino in teh-

Tekst: lovrenc lipej • Foto: Borut Mavrič

tala 4120 g. Glede na dejstvo, da 
je za murene znan velikostni raz-
pon med 419 to 1340 mm telesne 
dolžine in teža med 109 in  6450 
g, je omenjeni primerek kar velika 
žival. Sodeč po odnosu med staro-
stjo in velikostjo bi bila potemta-
kem piranska murena stara pribli-
žno 12 let. 
Doslej so mureno najvišje v Ja-
dranu zasledili v Kvarnerju, po 
nekaterih pričevanjih pa naj bi 
jo že opazovali v vodah ob skraj-
nem jugu Istre. Tako je piranska 
murena najsevernejše pričevanje 
o pojavljanju te vrste v Jadranu. 
Ali moramo tudi to vrsto pripisati 
procesu tropikalizacije Sredozem-
skega morja in z njim povezanim 
širjenjem toploljubnih vrst proti 
severu ali kakšnemu drugemu po-
javu, je danes težko oceniti.  Gre 
za zdaj za prvi tak pojav in le pri-
hodnost bo pokazala, ali gre le za 
osamljen primer ali pa lahko v pri-
hodnje pričakujemo še več moren 
v našem morju presenečenj.
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OGLASI

SPZ
OGLASI

RAČUNALNIK SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

hobotnica
Uživam v sončnem odsevu, ki trepeta 
po kamnih. Naenkrat gladina vzvalovi 
in name pade senca. Potuhnem se v 
razpoko pod skalo. Iz sence prihajajo 
velike ribe. Plavajo mimo mene in iz 

njih se dvigujejo oblaki. Odidejo.

Potem se vse umiri. Ostane le senca. 
Tudi jaz ostanem. Čakam na mrak.

In spet se pojavijo. Tiste ribe z oblaki. 
Prihajajo iz globine in se zbirajo okoli 

sence. In drezajo v vsako luknjo. 
Naenkrat močna svetloba zaslepi 

oči. Hipoma se umaknem še globlje 
v razpoko. Potem zablešči še ena in 
še ena. Ne morem se bolje skriti. In 

ne upam si pobegniti mimo njih. Ne 
vem, koliko jih je in ne vem, če so 

nevarne. Trdno se oklenem skale in 
čakam kaj se bo zgodilo.

Svetloba potem druga za drugo 
ugasne. Velike ribe izginjajo v senco. 

Potem se tudi senca umakne in 
izgine.

Sonce znova zatrepeta. In si 
oddahnem. Čakam na mrak. 

     
   Milan Novak
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OGLASI

Scubatom
OGLASI

SCUBAPRO predstavlja svoj 
najnovejši izdelek - MERIDIAN:  
kompleten potapljaški računal-
nik za svobodno uživanje pod 
vodo in multi-funkcijska ura za 
vsakdanjo uporabo na kopnem. 
Meridian je oblikovan kot luksu-
zna zapestna ura z dušo najna-
prednejšega potapljaškega ra-
čunalnika.  
Ne glede na to, v kateri funkciji 
se nahaja SCUBA, APNEA ali GA-
UGE, so odčitki na zaslonu kri-
stalno čisti in enostavno čitljivi. 
Štirje intuitivni +/- gumbi vas 
hitro vodijo med raznimi odčit-
ki, naprednimi informacijami in 
podatki.  Ohišje je izdelano iz 
najkvalitetnejšega marine grade 
316L nerjavečega jekla s povr-
šinsko obdelavo v dveh tonih za 
lepši estetski videz.

v SCUBA funkciji je Meridian 
več kot kompleten, saj zajema:
• Predictive Multi-Gas algori-

tem omogoča uporabo 2 me-
šanic (21% -100% O2) in temu 
primerno izračunava profilu 
potopa odgovarjajočo de-
kompresijo.  

• Kompleten Planer potopov 
izračunava ne samo potek 
nedekompresijskega potopa, 
temveč tudi skupen čas dvi-
govanja, upošteva nastavitve, 
obremenitev, predhodne po-
tope ipd, in to za obe mešani-
ci, če ju uporabljamo.

• Vgrajen merilec srčnega utri-
pa zaznava obremenitev, jo 
vključuje v ustrezen izračun, ki 
temu primerno prilagodi de-
kompresijski algoritem, zaradi 

tega je potop veliko varnejši.   
• Navdušujoč algoritem z nivo-

ji Mikro mehurčkov in PDIS 
(Profile Dependent Interme-
diate Stops) optimizira vaš 
potop in zagotavlja vrhunsko 
varnost.

• Nastavljiva ‘Reverse Display’ 
osvetlitev zaslona predstavlja 
veliko prednost v slabi vidlji-
vosti. Z izbiro ustreznega tra-
janja osvetlitve lahko bistve-
no povečate trajanje baterije.

MERIDIAN je zelo uporaben tudi 
za APNEA potapljače, saj v funk-
ciji APNEA prikazuje trenutno 
globino, čas potopa v minutah 
in sekundah, hitrost spuščanja 
in dvigovanja, srčni utrip (če je 
vključen) in sekvenčno število 
potopov.                             
Ročni vklop omogoča natančno 
merjenje časa in ostalih parame-
trov, kratek interval odčitavanja 
(vsake 0,25 sekunde)pa zago-
tavlja maksimalno preciznost 
pri merjenju maksimalne glo-
bine.  Za APNEO specifični alar-
mi in opozorila (dva za globino, 
neomejeno za prednastavljen 
interval povečevanja globine, 
interval časa potopa, površinski 
interval, nizek utrip srca in hi-
trost dvigovanja) plus možnost 
nastavitve gostote vode in za 
APNEO specifičen log book so 
odlike, ki uvrščajo MERIDIAN v 
vrh APNEA računalnikov. 
GAUGE funkcija daje osnovne 
informacije brez izračunavanja 
dekompresije in registrira profil 
potopa za kasnejše analiziranje. 
Globinomer deluje do 120m in 

istočasno meri čas in tempera-
turo. Štoperica z enim pritiskom 
plus kontinuirano dopolnjeva-
na povprečna globina, katero 
je možno kadarkoli resetirati, 
sta MERIDIANOVI funkciji, ki mu 
dajeta dodatno uporabnost. Vsi 
zvočni in vizualni alarmi in opo-
zorila, razen alarma za nizko na-
petost baterije, so v tej funkciji 
izklopljeni.
Po potopu:  Ne glede na to, ka-
kšno vrsto potopa ste naredili, 
lahko nalagate profile vaših po-
topov, vizualizirate označene ko-
mentarje in spreminjate opozo-
rila, alarme in ostale nastavitve 
s pomočjo SCUBAPRO LogTrak 
softwara. Povezava med Meridi-
anom in PCji z Windowsi ali Mac 
OS je izvedljiva z opcijskim ko-
munikacijskim interfacom.

URA, ki jo istočasno cenijo pota-
pljači in ljubitelji ur.
•Prikazuje datum in čas 
•Vse funkcije štoparice pod vodo 
in izven nje   
•Vgrajen termometer  
•Merilec nadmorske višine je pri-
meren za dodatne aktivnosti v 
gorah, lahko služi celo za napo-
ved vremena 
•Enostavna UTC nastavitev ča-
sovnih con
•Alarm za bujenje tudi v tihem 
načinu
•Možnost prikaza stanja baterije 
za periodično kontrolo energije

Maloprodajna cena: 449 €
do konca Maja 2012 v 

SCUBACENTRU promocijska 
cena 350 eur

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

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

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

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

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

C200 druga stopnja ponuja dihalne prednosti novega OFD ventila, rezultat pa je enostaven in zanesljiv regulator. 
Zaradi majhnih dimenzij je ta druga stopnja kompaktna in udobna za uporabo. 
• Optimal Flow Design ventil (OFD) zagotavlja zanesljiv in izredno velik pretok zraka in to zaradi uporabe nove teh-

 .

• Pokrov odporen proti praskam.

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

NOVO IZ
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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 oprema
OGLASI
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OGLASI
OGLASI
SPZ oprema
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Dravske elektrarne Maribor

PokrovitelJ koleDarJev

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 junija:
Pri nočnem potapljanju 
uporabljam...
1.  dve svetilki.
2.  eno svetilko.
3.  svetilke ne uporabljam, 

ker jo ima sopotapljač.
4.  se ne potapljam ponoči.

Anketa meseca maja:
Ali uporabljate potapljaški 
računalnik?
1.  računalnik uporabljam pri 

vsakem potopu.
2.  računalnik uporabljam le pri 

daljših in globljih potopih.
3.  računalnika ne potrebujem, 

ker ga ima sopotapljač.
4.  računalnika ne uporabljam.

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

TEHNIŠKI mUZEJ SLOVENIJE
www.tms.si
20% popustapri nakupu vstopnic 
za Tehniški muzej

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

ScUBaTOm   d. o. o.                        
NORIK SUB   d. o. o.
dIVESTRONG d.o.o.
EUROmaRK d. o. o.
VINTER ŠPORT s.p.

SPONZORJI
SPONZORJI




