
S L O V E N S K A   P O T A P L J A Š K A   R E V I J A

LETO XIŠT. 63

Pogoste napake tečajnikov

40 let PRS

Izobraževanje:
DRM FreshFoto:

Reportaža:

CENA 4,0€



2 • Potapljač • 63 - 2012

NAPOVEDNIK
NAPOVEDNIK
Aktualni dogodki

Dan brez vozička
Slovenske Konjice
PK Slovenske Konjice  
KONTAKT:  Alenka Fidler
 031 625 729
 info@iahd-adriatic.org

JULIJ

13

Potapljači za čisto reko Krko
Novo Mesto
KPA Novo Mesto  
KONTAKT:  Silvo Kušljan
 051 360 046
 silvo.ku@gmail.com

SEPTEMBER

3

Foto DP in DRM Open
Piran
DRM Ljubljana  
KONTAKT:  Jure Gasparič
 041 677 615
 drm-open@drm-drustvo.si

29-30

29. spust po Muri
Gornja Radgona
GA-PO-RA  
KONTAKT:  Marko Šajnovič
 041 800 552
 operativa@gapora.si

SEPTEMBER

1

Vsi na Barkolano
Tržaški zaliv
PLK Koper 
KONTAKT:  Boris Vuga
 041 339 107
 boris@klub-plk-koper.si

14

Zaključek potapljaške sezone
Koper
PLK Koper 
KONTAKT:  Katja Ražman
 040 457 040
 katja@klub-plk-koper.si

OKTOBER
20

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.

SEPTEMBER

SEPTEMBER
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UVODNIK
Pomen preventive?

Visok jubilej 40 let podvodnega re-
ševanja v Sloveniji obeležujemo na 
različne načine, katerih skupni ime-
novalec je poudarek na preventivni 
dejavnosti. Osrednja vsebina Zbora 
reševalcev, skupna vaja celotnega se-
stava Podvodne reševalne službe, je 
imela ključno sporočilo, da želimo biti 
reševalci, ki čim manj rešujemo in raje 
poskušamo čim več nevarnosti prepre-
čiti. Pomen preventivne dejavnosti so 
na Slavnostni akademiji ob obletnici 
PRS-ja izpostavili in poudarili tudi go-
vorniki, s predsednikom države dr. Da-
nilom Türkom na čelu. V razmahu je 

tudi naša osrednja preventivna akcija Blanca nikoli več, v sklopu katere je 
nastala všečna zloženka za mladino. Ogledate si jo lahko na spletni strani 
SPZ in z njo seznanite mlade in mlade po srcu.
Najpomembnejši svetilniki preventivne dejavnosti so najbolj izkušeni 
potapljači, kjer so na prvem mestu prav gotovo inštruktorji potapljanja. 
Že v prejšnjem uvodniku smo opozorili na ažuriran seznam licenciranih 
inštruktorjev, ki ga v nadaljevanju revije tudi objavljamo. Le inštruktorji 
s tega seznama so usposobljeni za varno izvajanje potapljaških tečajev. 
Žal opažamo, da se povečuje število inštruktorjev, ki v želji po čim večjem 
dobičku tečaje opravljajo brez veljavnih licenc in zaradi dumpinških cen 
tudi v okrnjenem obsegu. 
Namen licence ni zaslužek SPZ-ja (cena vključno z licenčnimi seminarji in 
gradivi je 50 € na dve leti), temveč seznanjanje inštruktorjev z aktualnimi 
novostmi, nezgodno zavarovanje za inštruktorje in s tem tudi za njiho-
ve tečajnike, da se zagotovi ustrezen nivo znanja, ki ga tečajniki dobijo, 
in ne nazadnje, da zainteresirana javnost lahko izve, kdo je verificiran za 
opravljanje potapljaških tečajev. Začetniki te informacije pogosto nima-
jo, zato jih pred tečajem opozorimo na to. 
Če splet okoliščin nanese, da se nekatere izpite opravi tudi s kakšno lu-
knjo v znanju, je to škodljivo za sistem. Če kdo dobi potapljaški izpit brez 
zadostnega znanja, pa to ni le škodljivo za sistem, ampak ogroža tudi nje-
govo varnost in življenje.

dr. Mitja Slavinec

UVODNIK

POMEN PREVENTIVE?
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TEHNIKA

Puške za podvodni lov
TEHNIKA

SWORD (MEČ) Z UMETNIŠKO DUŠO

Kos lesa v umetniških rokah lahko 
dobi veliko oblik, če pa je umet-
nik zaljubljen v podvodni ribo-
lov, dobimo pravo lepotico med 
lesenjačami.
Dušan je umetnik, ki je od nekdaj 
zaljubljen v podvodni lov. Vendar je 
pot od začetnika do poznavalca teh-
nik podvodnega lova in izdelovalca 
primernega orodja, ki je v celoti 
odgovoren za svoje delo, ponavadi 
dolga in se meri v letih.
Kar nekaj lovcev je med nami, ki pre-
moremo štiri, pet pušk, lovimo pa 
samo z eno ali največ dvema. Zakaj? 
Kolikokrat se vam je že zgodilo, da 
ste ribo že skoraj ujeli, vsaj mislili ste 
tako, a ko ste sprožili, niste mogli 
verjeti svojim očem, ko je brancin 
naredil majhen krog, vas še enkrat 
pogledal z varne razdalje in odpla-
val ter vas pustil v lastni jezi. Kako se 
lahko zgodi, da sigu-
ren zadetek zgrešimo?
Če se poglobimo v tre-
nutke pred sprožitvijo, 
ugotovimo, da smo 
tik pred strelom rahlo 
zamižali in povlekli 
sprožilec, ki je po vsej verjetnosti 
bil pretrd, trzljaj pri sproženju je 
premaknili puško v prednjem delu 
ravno toliko, da smo zgrešili ribo. 
Človeški faktor je največkrat glavni 
krivec za stopnjevanje napak, zaradi 
katerih nismo več sigurni v puško, 
jo pospravimo v kot in gremo v 
novo investicijo, novo pridobitev in 
večanje arzenala: 75, 90, 100, 110 ... 
kakšno od teh dimenzij tudi z zaprto 
in odprto glavo.
Se spomnite svoje prve puške?!
Moja je bila »75-ka«, z rumenim 
ročajem in zaprto glavo, o plovno-
sti železnega telesa kljub stiroporu 

v notranjosti pa ni bilo govora, saj 
me je po eni uri lova že zelo bolelo 
zapestje. Tako puško je potrebno 
ves čas močno držati v roki in upo-
rabljati moč zapestja, da jo lahko 
držimo zravnano, kar utruja zape-
stje in celo roko. Utrujena roka ne 
odreagira tako kot spočita. Odlična 
podvodna puška teh anomalij ne-
dodelanih izdelkov nima.
Puška Sword je po neštetih urah 
testiranj in dodelav pridobila na 
natančnosti, kar ima za posledico 

skoraj ničelni trzljaj in izredno 
plovnost. Ko je napeta, jo lahko 
ne glede na globino izpustimo iz 
roke in ostala bo v vodoravnem 
položaju, ročaj se bo obrnil proti 
gladini, stran telesa, ki ima v sebi 
puščico, pa se bo postavila proti 
dnu. Telo je iz laminiranega maha-
gonija, brez dodatkov v notranjosti 
(kot so kroglice svinca), spodnji del 
telesa pa je prevlečen z enosmer-
nim 100 gramskim karbonom, 
kar še bolj utrdi telo in zmanjšuje 
možnost zvijanja. Masa puške je 
precejšnja, vendar se zaradi manjše 
gostote mahagonijevega lesa kot 

jo ima voda v njej izniči in tako pride 
do izraza njena hidrodinamičnost 
in vodljivost. Dobesedno jo lahko 
vodimo in z minimalnim naporom 
premikamo v vse smeri le z dvema 
prstoma. Moreno Matijašič, naš 
večkratni prvak v podvodnem 
lovu, ki je testiral model Sword 90, 
ni varčeval s pohvalnimi besedami: 
»Lahko bi lovil cel dan in me roka 
nebi zabolela.« Puška je na voljo z 
levim in desnim ročajem, s podpi-
som izdelovalca in prilagojena 

vsakemu posa-
mezniku. Zaradi 
njene oblike ob 
držanju ročaja 
na suhem dobi-
mo občutek, da 
imamo roko ute-

snjeno v ročaju. V vodi je občutek 
izjemen, prilagajanje je popolno 
in hrapavost mase, s katero je 
prevlečen ročaj, le-temu daje še bolj 
popoln občutek ter onemogoča še 
tako majhno možnost drsenja. 
Les je obdelan ročno, razen vodila 
puščice, ki je zaradi natančnosti 
narejen strojno, in utora, ki skrije 
80 % puščice. Prav ta detajl je pri-
speval k zmanjšanemu uporu pri 
premikanju levo-desno in k boljši 
vodljivosti. Nameščanje puščice je 
zelo enostavno, saj jo damo v kanal 
in porinemo do sprožilnega meha-
nizma, ki ima izboljšano zatikanje 

Ko se umetnik loti izdela-
ve puške za podvodni lov, 
potem je tak izdelek lahko 
samo umetnina. Dušanova 
puška je v polnem pomenu 
besede umetnina.
Tekst: A. Kabilović • Foto: D. Dier Erjavec

“Videz, izdelava, natančnost, 
uravnoteženost, plovnost, vrhunski 

sprožilec, mahagonij v telesu ...”
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TEHNIKA

Puške za podvodni lov
TEHNIKA

OCEANIK - NOVI PARTNER SPZ

puščice, in pri tem je meni osebno 
všeč to, da je sprožilec mehek in 
ima nekoliko daljši poteg. Dušan 
uporablja 20-milimetrske cirkular-
ne elastike in puščico australiano, 
vendar je to izbira vsakega posa-
meznika. Načinu lova, terenu in 
pričakovanjem na izbranem terenu 
prilagajamo izbiro puščic in elastik. 
Za lov, kjer pričakujemo ulov do 
teže največ ca. 2 kg, je primerna 
puščica premera od 6 mm do 6,25 
mm, zaradi večje začetne hitrosti 
in ulova ribe na krajši razdalji. Z 
uporabo puščic debeline 6,5 mm 
ali celo 7 mm v kombinaciji z 
močnejšimi elastikami pa prido-
bimo na večjem dosegu in večji 
prebojnosti na 4-5 m razdalje od 
vrha konice. Z uporabo Dušanove 
kombinacije se riba teže do ca. 2 
kg niti ne zave, ko je zadeta, saj jo 
puščica prebije in riba ostane na 
mestu, skozi njo pa je povlečen laks 
ali vrvica. V času, ko je Moreno lovil 

z Swordom 90, je slovensko morje 
bilo slabše vidljivosti in njegovi 
ulovi so bili težki tam do 2 kg, vsi 
zadetki pa so obviseli na laksu, kar 
nam govori o izredni prebojnosti 
ter o odličnem vpetju elastik v 
telo puške. Pri tako močnih elasti-
kah je pomembno, da se vsa sila 
prenese samo na puščico, da se 
sunek usmeri samo v smer njenega 
gibanja in čim manj navzgor, masa 
pa je pomemben dejavnik, saj ab-
sorbira povratni trzljaj pri proženju. 
Pika na i je vsekakor oblika glave, 
ki združuje vse našteto. Prav pri 
izdelavi glave je izdelovalec dal 
svojstven pečat. Estetsko jo je 
oblikoval in ji namenil poseben 
dizajn, ki je nekako samosvoj. Na 
njo je posebej ponosen in pravi, 
da je glava puške »velika skrivnost 
malega mojstra«.
Sword 90 je podvodna puška, ki 
bo prepričala in zapeljala lovce, ki 
iščejo univerzalno orožje, s katerim 

bodo lahko lovili brancine ob obali, 
lice na odprtem morju ter zobatce 
v globini. 
Krajša različica Sworda je poime-
novana Dagger, kar v prevodu 
pomeni bodalo. V dolžino meri 56 
cm. Tudi Dagger je odlična puška, 
ki se v dizajnu nekoliko razlikuje od 
večjega modela in je kot taka pri-
merna za lov po luknjah, še pose-
bej v zimskem ali spomladanskem 
času, ko so ribe skrite. Seveda to ne 
pomeni, da v poletnih mesecih ni 
primerno orodje za lov, opremljena 
z močnejšimi elastikami je prav 
tako odlična za lov brancina, s 
tanjšimi in manj močnimi pa za lov 
ugorja, vrane, ...
Za več podatkov o teh odličnih 
puškah, ki bodo z svojimi rešitvami 
in karakteristikami zadovoljile po-
trebe vseh kategorij podvodnih 
lovcev, lahko pokličete Dušana Die-
ra Erjavca na 041 348 360, ki vam 
bo z veseljem povedal še kaj več.

V Izoli (poleg Merkurja) je vrata odprla nova trgovina s 
potapljaško opremo na približno 70 m2 velikem pro-
dajnem in razstavnem prostoru . Na zalogi imajo izdelke 
priznanih svetovnih proizvajalcev: Faber (jeklenke), Coltri 
sub (kompresorji in oprema), Oceanic (kompletno opre-
mo), Nimar (ohišja za kamere in aparate), Oceanreef (celo 
obrazne maske in komunikacijska oprema) in druge. 
Že redne cene so konkurenčne, ne le glede na naš trg, 
temveč tudi v primerjavi s tujino. Ob tem pa članom Slo-
venske potapljaške zveze odobrijo 15% popusta. Člani 
se izkažete s predložitvijo članske izkaznice oz. kupončka 
(dodatni kuponček). 
Posebnost trgovine je tudi, da pri njih kot Partnerjih SPZ, 
lahko člani podaljšate članarino ali se na novo včlanite in 
si s tem takoj tudi zagotovite popust iz naslova članstva 
SPZ.

SPZ

Novi partner SPZ
SPZ
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TEHNIKA

Aqua Sphere
TEHNIKA

“Ko plavanje postane užitek!”

Si aktiven rekreativni pla-
valec, se morda udeležuješ 
plavalnih ali triatlonskih 
tekomovanj in ne najdeš 
plavalnih očal, v katerih bi 
se počutil prijetno in ki te 
ne bi žulila? Pravi odgovor 
je plavalna oprema Aqua 
Sphere.
Tekst: Oskar Šega • Foto: Aqua Sphere

Plavalna oPrema aqua SPhere

Aqua Sphere je vodilna znam-
ka plavalne opreme za plavalni 
trening, rekreativno plavanje in 
triatlonska tekmovanja. Aqua 
Sphere se že več let trudi nare-
diti plavanje čim bolj prijetno in 
udobno tako, da se ti ob fizič-
nem naporu samega plavanja 
ni potrebno ukvarjati še z ne-
prijetnostmi neudobne plaval-
ne opreme in lahko plavaš res 
sproščeno. Prav zato 
Aqua Sphere veliko 
vlaga v razvoj, katere-
ga posledica je bilo več prebojev 
z različnimi patenti in novimi 
produkti, ki so predstavljali pre-
boje na področju športnega in 
rekreativnega plavanja. Na tem 
mestu bom izpostavil le nekaj 
produktov iz celega spektra, ki 
predstavljajo te preboje.
Aqua Sphere je leta 1990 na trgu 
predstavil prvo plavalno masko 
za rekreativne plavalce, imeno-
vano SEAL. Plvalna maska je za-
radi večje površine in silikonske-
ga plašča predvsem veliko bolj 
udobna kot plavalna očala ter 
omogoča udobno in učinkovito 
tesnjenje. Zelo radi jo uporablja-
jo plavalci, ki plavajo v odprtih 
vodah, npr. v morju. Kot pri ve-

čini Aqua Spher plavalnih očal in 
mask ukrivljene leče omogočajo 
razširjen vidni spekter do 180 

stopinj. Kasneje so izdelali še 
SEAL plavalno masko za otroke. 
Še danes velja plavalna maska 
SEAL za najbolj prodajano pla-
valno masko.
Leta 2000 je Aqua Sphere izdal 
plavalna očala Kaiman, ki so bila 
prva plavalna očala z ukrivljeni-
mi lečami in so omogočala širok 
vidni spekter (180 stopinj).
Leta 2006 je prišlo do novega 
preboja, ko so se na trgu pojavili 
z lečami z dioptrijo za plavalna 
očala Eagle. Leče so možne z 
dioptrijami od -1.5 do -6 v sto-
pnjah po 0,5. Istega leta so izde-
lali tudi plavuti Microfin, ki so še 
danes ene najbolj priljubljenih 
plavuti za plavalne treninge tako 

za rekreativne plavalce kot tudi 
za profesionalce.
Letos pričakujemo nova plaval-
na očala K180 in K180+, narejena 
za tekmovalne plavalce. So prva 
in trenutno edina dvodelna pla-
valna očala z ukrivljenimi lečami, 
ki omogočajo vidni spekter 180 
stopinj. So tudi zelo udobna in 
imajo lahko nastavljiv pašček.
Zelo prodorni so bili tudi modeli 
plavalnih očal Kayenne in Vista. 
Lepo stilsko oblikovana in zelo 
udobna plavalna očala s prav 
tako ukrivljenimi stekli za razšir-
jen vidni spekter in z enostavno 
nastavljivim paščkom. Vsa opi-
sana očala nudijo tudi 100 % UV 
zaščito. Večina plavalnih očal je 
na voljo v moški, ženski in otro-
ški različici ter ponuja možnost 
različnih vrst leč:
-prosojne: nudijo dobro ločlji-
vost brez spremembe naravnih 

barv,
-zatemnjene: zmanjša-
jo prehod svetlobe do 

oči, s čimer zmanjšajo splošno 
svetlost, ne da bi pri tem pretira-
no popačile naravne barve,
-modre: zasnovane tako, da 
zmanjšajo težave svetlobnih od-
bojev (predvsem od vodne gla-
dine) tako zunaj kot tudi v notra-
njih bazenih,
-oranžne: odstranijo modro bar-
vo in nudijo zelo jasno, ostro in 
svetlo sliko; predvsem primerne 
za notranjo uporabo,
-ogledalne leče: zmanjšajo sve-
tlost in svetlobne odboje.
Poleg plavalnih očal ponuja 
Aqua Sphere tudi plavalne kape, 
hitro vpijajoče brisače, ročne pla-
vuti, cela vrsta modnih plavalnih 
kopalk in ostale pripomočke. 
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Aqua Sphere
TEHNIKA

SEZNAM LICENCIRANIH INŠTRUKTORJEV POTAPLJANJA
Seznam licenciranih inštruktor-
jev se sproti ažurira na spletni 
strani Slovenske potapljaške 
zveze na povezavi: IZOBRAŽE-
VANJE/Licencirani inštruktorji 
(http://www.spz.si/portal/stran.
asp?id_tema=239&id_strani_
var=270&asp_datoteka=). To je 
tudi edini relevanten seznam in-
štruktorjev potapljanja, ki imajo 
urejene vse zahtevane obveznosti 
in smejo v Sloveniji izvajati pota-
pljaške tečaje.
V nadaljevanju objavljamo se-
znam licenciranih inštruktorjev po 
programih šol CMAS, PADI, PSS in 
TSA iz dne 21. 6. 2012. Šoli SSI in 
CEDIP nimata nobenega licencira-
nega inštruktorja, kar posledično 
pomeni, da morebitni tečaji po 
programih teh šol ne potekajo v 
skladu z veljavnimi pravili.

CMaS
Aleš Lazič - PD M. Sobota
Goran Klemenčič - PD M. Sobota
Mitja Slavinec - PD M. Sobota
Jernej Pance - Euro Diver
Jure Dolinar - Euro Diver
Luka Pance - Euro Diver
Boris Vuga - PLK Koper
Domagoj Ribarič Cerovac - PLK 
Koper

Aqua Sphere je skozi leta razvil 
tudi triatlonske mokre obleke 
vrhunske kvalitete, ki jih dan-
danes uporabljajo svetovni tria-
tlonski asi, kot sta Faris Al Sultan 
(prvak Ironmana), Marcel Zamo-
ra Perez in mnogi drugi. Najve-

IZOBRAŽEVANJE

Licencirani inštruktorji potapljanja
IZOBRAŽEVANJE

Nedjan Kastelic - PLK Koper
Aleksander Bratkovič - RPD Piran
Borut Blažina - RPD Piran
Valter Žiža - RPD Piran
Igor Urh - Manta club
Jernej Sedmak - Manta club
Vojko Artač - Častni ćlan
Andrej Šekli - DPD Soča
Bojan Šprogar - Norik Sub Lj.
Darko Anžiček - DP Vidra Krsko
Davorin Zupanc - Krota Sub
Irena Čok - DRM Ljubljana
Janez Andrejc - DPD Bled
Janez Zupan - DPD Kranj
Leon Verdnik - DPD Jezero
Marko Hlebec - PK Mehurcek
Milan Tomažin - DPD Skat
Sašo Šulc - ORKA Pirniče
Tomaž Favai - Sharky
Zlatko Šunko - DPV Celje

PaDI
Amleto Tonello - ZPP Divestrong
Jaka Ciperle - ZPP Divestrong
Matko Mioč - ZPP Divestrong
Oskar Šega - ZPP Divestrong
Rudi Hočevar - ZPP Divestrong
SAMO LEŠTAN - ZPP Divestrong
Vanja Mlinar - ZPP Divestrong
Drago Arijani - Norik Sub Piran
Gašper Cimperman - Norik Sub 
Piran
Helena Fakin - Norik Sub Piran

Igor Vrhovec - Norik Sub Piran
Primož Bizjak - Norik Sub Piran
Tomaž Končan - Norik Sub Piran
Uroš Ilič - Norik Sub Piran
Daniel Hebar - PD Nemo
Nejc Sabolek - PD Nemo
Miha Frlec - Simpatizer SPZ
Ute Frlec - Simpatizer SPZ

PSS
Goran Pomer - Nitro sport 
Klemen Tasič - Nitro sport 
Thomas Robič - Nitro sport
Bojan Pesan - Pozejdon Šentjur
Borut Pistotnik - UPD Pozejdon
Damir Podnar - Sirena Sub
Jure Daić - H2O Team Mb
Leon Želj - PD Maribor
Martin Vinter - VS Dive team
Matej Šetina - Krota Sub
Peter Draksler - ŠD DPS
Peter Kokalj - Plavutka
Robert Jensterle - DPVD Bohinj
Tim Osmak - Ponirek Kočevje

TSa
Aljoša Krivec - PLK Koper
Črtomir Čadež - PLK Koper
Gorazd Sulčič - PLK Koper
Nedjan Kastelic - PLK Koper
Matjaž Čeh - PD M. Sobota
Gregor Rant - Simpatizer SPZ
Tomaž Urbančič - PD Maribor

čji ponos triatlonskih plavalnih 
oblek je obleka Phantom, ki na 
svojem področju nima konku-
rence. 
Uradni uvoznik za Slovenijo je 
podjetje Divestrong, d.o.o. Obi-
ščete nas lahko v Janševi ulica 

2, 1000 Ljubljana, kjer si lahko 
izdelke tudi ogledate. Več in-
formacij na www.aquasphere-
swim.com, info@divestrong.si 
oz. nas pokličete na tel. št. 041 
334 146.
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Pogoste napake tečajnikov
IZOBRAŽEVANJE

Praznjenje regulatorja:
• tečajnik odstrani regulator iz 

ust in pred tem pozabi vdihniti 
–nastopijo težave pri praznjenju 
regulatorja;

• tečajnik regulator (nima ga več v 
ustih) obrne tako, da ustnik gleda 
proti površini - zrak začne iz regu-
latorja uhajati, velika poraba zraka 
(free flow);

• tečajnik medtem, ko nima regu-
latorja v ustih, ne spušča zračnih 
mehurčkov iz ust – nima odprtih 
dihalnih poti - zaradi tega je 
možna poškodba v primeru ne-
nadnega dviga;

• tečajnik namesti regulator v usta 
tako, da ga obrne na glavo - verjet-
no bo pri dihanju požiral vodo.

Iskanje regulatorja:
• tečajnik odstrani regulator iz 

ust in pred tem pozabi vdihniti 
– nastopijo težave pri iskanju in 
praznjenju regulatorja;

• tečajnik se ne nagne dovolj na 
desno stran – v večini primerov 
tečajnik ne bo sposoben najti 
regulatorja; 

• tečajnik medtem, ko nima regu-
latorja v ustih, ne spušča zračnih 
mehurčkov iz ust – nima odprtih 
dihalnih poti - zaradi tega je 
možna poškodba v primeru ne-
nadnega dviga;

• tečajnik se nagne v napačno stran 
– inštruktor naj tečajniku nakaže, 

da je stran napačna; 
• tečajnik namesti regulator v usta 

tako, da ga obrne na glavo - verjet-
no bo pri dihanju požiral vodo.

Praznjenje maske:
• tečajnik ne more napolniti ma-

ske z vodo – težava nastopi, ko 
tečajnik začne prazniti masko, še 
preden masko napolni;

• tečajnik ne more sprazniti maske 
– ne izpihuje zraka skozi nos;

• tečajnik kljub temu, da izpihuje 
skozi nos, ne more sprazniti ma-
ske – možnosti je več, vendar 
so tri napake najbolj pogoste, 
in sicer lasje pod masko, kapuca 
pod masko ali nepravilen gib pri 
praznjenju maske. Inštruktor je 
dolžan paziti, da tečajnik začne 
prazniti masko tako, da najprej 
pogleda navzdol in medtem ko 
prazni, počasi dviguje pogled 
proti gladini.

Odstranitev maske:
• masko pri odstranjevanju odvrže - 

inštruktor naj bo pozoren na roke 
tečajnika;

• nepravilna drža glave tečajnika, 
ko je brez maske – lahko se mu 
zgodi, da mu bo voda uhajala 
skozi nos;

• izdihovanje zraka skozi nos, ko 
tečajnik nima maske na obrazu – 
velika nevarnost, da se bo tečajnik 
med takim izdihovanjem zmotil in 

vdihnil namesto skozi usta skozi 
nos;

• tečajnik masko napačno namesti 
na obraz, tako da ima nos maske 
na čelu – težave nastanejo pri 
praznjenju in lahko se zgodi, da 
tečajnik ne bo sposoben sprazniti 
maske;

• maska ne tesni, ker so pod njo 
lasje ali kapuca – potrebno je 
odstraniti oviro in ponovno 
izprazniti masko.

Dihanje v paru:
• napačna drža rok;
• napačno dihanje - vsak potapljač 

v paru ima 2 vdiha;
• potapljač izdihne in šele potem 

odda regulator sopotapljaču – 
težava nastopi, ker se hitro pojavi 
zadihanje in panika;

• slaba kontrola plovnosti med 
plavanjem proti površini – ker 
gre za simulacijo, je izrednega 
pomena, da inštruktor tečajniku, 
ki nima zraka, ne dovoli napiho-
vanja kompenzatorja plovnosti 
na gumb;

• ko tečajnik nima regulatorja 
v ustih, ne spušča zračnih 
mehurčkov iz ust – nima odpr-
tih dihalnih poti- zaradi tega je 
možna poškodba pljuč pri dvigu.

Uporaba dodatnega vira zraka – 
oktopus
• napačna drža rok;

Članek je namenjen pred-
vsem inštruktorjem kot po-
moč pri izvajanju začetnih 
potapljaških tečajev. Seve-
da pride prav tudi ostalim, 
da jih spomni, kako je bilo 
na začetnem tečaju. V na-
daljevanju so opisane naj-
bolj pogoste napake, ki se 
dogajajo pri izvedbi dolo-
čenih vaj na začetnih pota-
pljaških tečajih.
Tekst: Oskar Šega • Foto: Aqualung

POGOSTE NAPAKE TEČAJNIKOV
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Pogoste napake tečajnikov
IZOBRAŽEVANJE

• tečajnik namesti regulator v 
usta tako, da ga obrne na glavo 
- verjetno bo pri dihanju požiral 
vodo;

• tečajnik medtem, ko nima regu-
latorja v ustih, ne spušča zračnih 
mehurčkov iz ust – nima odpr-
tih dihalnih poti- zaradi tega je 
možna poškodba pljuč pri dvigu;

• tečajnika začneta dvig ne da bi 
dvignila inflator visoko v zrak. 
Težava nastane, če se začneta 
nenadzorovano hitro dvigati, ker 
ne moreta upočasniti dviga, saj se 
inflator nahaja pod rameni.

Lebdenje
• tečajnik premalo ali preveč na-

pihne kompenzator plovnosti 
– svetujte tečajniku, naj napihuje 
kompenzator plovnosti zelo 
počasi in po malo naenkrat;

• tečajnik ne kontrolira vdiha in 
izdiha – inštruktor naj mu po-
maga z znaki za vdih in izdih ter 
dodatno svetuje, da naj pod vodo 
spremlja nekaj fiksnega (masko 
od inštruktorja) in naj se ravna po 
tem;

• tečajnik zamahuje z rokami in 
nogami – smisel vaje ni lebdenje 
v buda položaju, ampak lebdenje 
v kakršnem koli položaju, zato sve-
tujte svojim tečajnikom, da naj si 
ne pomagajo z rokami ali nogami.

Oprema gor/dol pod vodo
• tečajnik ne uspe odpeti vseh 

sponk – inštruktor naj mu signa-
lizira, katero sponko si je pozabil 
odpeti;

• tečajnik da najprej ven desno 
roko – inštruktor naj ga ustavi in 

mu pomaha s tisto roko, ki naj bi 
šla prva iz kompenzatorja, saj se 
bo tečajnik v nasprotnem primeru 
zapletel;

• tečajnik spusti opremo iz rok, ko 
si jo sname – pomembno je, da 
je inštruktor blizu, da lahko hitro 
odreagira in ujame opremo ter jo 
postavi tečajniku nazaj v roke;

• ko si tečajnik ponovno namešča 
opremo, se mu cevi zapletejo 
pod kompenzator plovnosti. Na 
kakšen način si tečajnik nadene 
nazaj opremo ni pomembno, 
važno pa je, da si jo namesti tako, 
da cevi niso zapletene pod kom-
penzator, zato naj mu inštruktor 
pokaže cevi, ki so se mu zapletle, 
da si jih tečajnik lahko pravilno 
namesti nazaj.

Uteži gor/dol pod vodo
• pri odpenjanju pasu tečajnik 

prime pas za uteži za konec, kjer 
je sponka in ne za prosti konec – 
ker je pri tem nevarnost, da mu 
uteži zdrsijo s pasu na strani, kjer 
je prosti konec, je pomembno, da 
ga inštruktor, že preden tečajnik 
odpne pas, ustavi in mu pokaže, 
kateri konec mora prijeti;

• ko tečajnik sname pas za uteži, 
ga spusti - pomembno je, da je 
inštruktor blizu, da lahko hitro 
odreagira in ujame uteži ter jih hi-
tro postavi tečajniku nazaj v roke, 
da le tega ne odnese na površino;

• ob zapenjanju uteži si tečajnik 
slabo ali nepravilno zapne sponko 
(pas ne teče ravno ob sponki, 
temveč se zatakne spodaj) – 
inštruktor tečajniku pokaže napa-
ko in mu dovoli, da si popravi pas.

Spust
• tečajnik pozabi zamenjati dihalko 

z regulatorjem in se spusti z 
dihalko v ustih – inštruktor naj 
bo ob spustu blizu tečajnikom in 
naj tečajnika ustavi in mu takoj 
signalizira naj zamenja dihalko za 
regulator;

• t e č a j n i k  i m a  t e ž a v e  z 
izenačevanjem in se ne mora po-
topiti – inštruktor naj bo ves čas 
zraven tečajnikov in jim sproti si-
gnalizira, da napihujejo kompen-
zator po potrebi in ima tečajnike 
ves čas na dosegu rok in v takem 
primeru lahko tečajnika hitro 
zadrži, da ne pride do poškodbe 
ušes; 

• tečajnik se potopi prehitro – 
inštruktor naj bo zopet blizu, naj 
tečajniku signalizira, da napihuje 
kompenzator in ga po potrebi 
zadrži; 

• tečajnik se ne drži svojega 
sopotapljača – inštruktor naj si-
gnalizira tečajnikoma naj se držita 
skupaj in je zopet dovolj blizu, da 
prime tečajnika, da ne ga ne bi 
odneslo predaleč.

Dvig
• tečajnik se dviga prehitro – 

inštruktor naj bo dovolj blizu, 
da ga lahko ob nekontroliranem 
dvigu zadrži;

• tečajnik ob dvigu ne drži roke nad 
glavo – inštruktor naj mu signali-
zira naj dvigne roko nad glavo;

• tečajnik se dviga negativno plo-
ven – inštruktor naj mu signalizira 
naj malenkost napolni kompen-
zator plovnosti;

• tečajnik se dviga z napihovanjem 
kompenzatorja plovnosti in ne 
s plavanjem – inštruktor naj mu 
signalizira, da naj spusti malo 
zraka iz kompenzatorja in da naj 
se s pomočjo plavanja dvigne na 
površino;

• tečajnik ne vzpostavi pozitivne 
plovnosti ob prihodu na površino 
– inštruktor naj mu signalizira, 
da naj si napihne kompenza-
tor plovnosti, pri tem naj bo 
inštruktor dovolj blizu, da ga po 
potrebi zadrži na površini.
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Podvodni lov
ŠPORT

Uvodnega tekmovanja v 
podvodnem lovu se je udele-
žilo 17 tekmovalcev, ki so se 
na prekrasni dan pomerili 
med seboj in leto 2012 zapi-
sali v zgodovino.
Tekst: Aleksander Kabilović• Foto: DPL Obala

PRVA TEKMA V PODVODNEM LOVU

Zgodovina se vseskozi piše, ve-
dno se nekaj zgodi prvič, tako 
je leta 1992 Slovenija prvič na-
stopala kot samostojna država, 
leto 2012 pa se bo zapisalo v 
zgodovino po tem, da je tek-
movalka prvič s podvodno pu-
ško uplenila ribo in tako postala 
prva ženska v Sloveniji, ki ji je to 
uspelo na državnem prvenstvu 
oziroma tekmovanju nasploh. 
Natašo Križman iz DVŠ Triton 
iz Portoroža sem spoznal leta 
2010 na prvi tekmi, katere orga-
nizator sem bil, in od takrat dr-
žim pesti zanjo. Že na startu na 
carinskem pomolu v Izoli sem 
jo spodbujal in ji povedal, da jo 
na mestu predaje ulova, ki smo 
ga letos uredili na glavnem po-
molu v Portorožu, pričakujem z 
ulovom. Na moje veliko veselje 
je Nataša na predaji ulova dvi-
gnila obroč z ribo (vrano), ki je 
tehtala 470 gramov in ji prine-
sla uvrstitev na 7. mesto, ki ga 
je delila z možem Ernestom in 
Borisom Krmacom.

Zmagovalec uvodnega tekmo-
vanja je bil Moreno Matijašič iz 
RPD Piran z 11.060 točkami in 
tako napovedal osvojitev naslo-
va državnega prvaka, ki se mu 
je v lanskem letu izmaknil za 
eno točko. Legenda slovenske-
ga podvodnega lova in zdajšnji 
selektor reprezentance Robert 
Podgoršek, član Kraške morna-
rice, je zasedel drugo mesto z 
osvojenimi 7.370 točkami. Tre-
tje mesto je pripadlo Kristijanu 
Šumberacu iz društva Porporel-
la Koper s 6.340 točkami, ki je 
za ribji rep prehitel lanskega dr-
žavnega prvaka in zmagovalca 
prvega kroga Dušana Krajnika. 
Slednji se je na tekmovanju vpi-
sal kot lovec, ki je ulovil najtež-
jo ribo (vrano), ki je tehtala 710 
gramov.
Statistično gledano se je v pri-
merjavi z lanskim prvim krogom 
letošnjega udeležil en tekmova-
lec in eno društvo več. Bistvene-
ga napredka v odzivu društev iz 
drugih regij žal ni bilo, saj je bila 
udeležba izključno obalno-kra-
ška. Med tekmovalci zasledimo 
dve novi imeni, in sicer Dušan 
Erjavec in Klemen Rener, za ka-
tera lahko samo upam, da bosta 
vztrajala in nadaljevala tekmo-
valno pot.
En tekmovalec je bil diskvalifi-
ciran, saj ni bilo možno oceniti, 
ali je bil njegov ulov uplenjen v 
času tekmovanja ali ne. Uplenje-
ne ribe diskvalificirani tekmova-
lec med trajanjem tekmovanja 
ni hranil v hladilni torbi, kot to 
določajo Propozicije za odprto 
mednarodno prvenstvo, tako da 
je glavni sodnik Dimitrij Korpnik 
po pritožbi ocenil, da je najbolj 
primerno, da v zaščito regular-
nosti tekmovanja tekmovalca 
diskvalificira.
Upravičeno ali ne, debata o oce-
njevanju starosti ulova je potreb-
na, predvsem pa je potrebno, da 
se na Komisiji za podvodni lov 
definira postopek ugotavljanja 

starosti ulova. Tak kot je sedaj, je 
lahko zelo hitro neobjektiven in 
diskriminatoren.
Na žalost je potrebno poveda-
ti, da so »nepravilnosti« očitno 
stalnica in da se na tekmova-
nju, ki je medijsko manj zani-
mivo, tekmovalci poslužujejo 
različnih prijemov za doseganje 
čimboljših uvrstitev. Borba za 
boljšo uvrstitev ali potrditev pri 
morebitnih sponzorjih?
Pri čiščenju ribe naslednji dan 
smo v enem od ugorjev našli ka-
men, težek 74 gramov, in orade-
lo, težko 120 gramov. Kdo se je 
poslužil takega načina za dose-
go boljšega rezultata, bo ostala 
skrivnost, ki organizatorje po-
stavlja na preizkušnjo tipa »rav-
barji in žandarji«, kdo bo imel 
več domišljije, prvi ali slednji.
Člani DPL OBALA smo že tretjič 
organizatorji prvega kroga, ne-
kaj izkušenj smo si nabrali in se 
že veselimo naslednje organiza-
cije omenjenega tekmovanja, 
kjer bomo pripravljeni na vse 
zaznane pomanjkljivosti.
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Bahami
REPORTAŽA

Potapljanje na Bahamih je 
bilo že nekaj časa na spisku 
mojih želja. Edini razlog pa 
je spektakularno hranjenje 
morskih psov, ki je znano po 
vsem svetu. Ko se je ponudi-
la priložnost, da si ta spek-
takel pod vodno gladino 
ogledam tudi v živo, se temu 
nisem odrekel. Letalo je pri-
stajalo in odprl se je čudovit 
pogled na prostrane plitvi-
ne turkizno zelene barve. Le 
kaj bi si še lahko želel? No, 
obilo srečanj z morskimi psi 
seveda.
Tekst: Alenka Fidler• Foto: PKSK

Na kosilu z morskimi psi

New Providence
Bahami so otoška državica tam 
nekje na koncu sveta. Turkizno 
zeleno morje, dolge peščene pla-
že in sinje modro nebo so sanje 
vseh nas. Ko sem se pogovarjal z 
enim od domačinov, mi je pono-
sno zatrjeval, da živi v najlepši de-
želi na modrem planetu, čeprav 
ni bil še nikjer drugje. Kaj vem, 
verjetno ima domačin res prav, 
doma je vedno najlepše. Naravne 
lepote pa nekaterim niso dovolj, 
zato seveda gradijo razkošne vile 
in megalomanske hotelske kom-
plekse. Hoteli me res niso očarali, 
priznati pa moram, da toliko le-
pih vil na enem mestu, kot sem 
jih videl na Bahamih, res še nisem 
videl. No, kakorkoli, sam sem se 
na Bahame odpravi iz popolno-
ma drugih razlogov. Bahami so 
za Američane najbližja in najbolj 
priljubljena turistična destinacija. 
Podobno kot je bila nekoč Istra 
za Slovence. Med potepanjem 
po mestecu Nassau sem naletel 
na domačina, ki se mi je takoj 
ponudil za lokalnega vodiča. Ne-
kaj dolarjev si je zaslužil z zelo 
slikovito razlago barvnih polj na 
bahamski zastavi. Turkizna barva 
simbolizira morje, rumena barva 

simbolizira sonce, črna barva pa 
temnopolte ljudi. In res, domači-
ni so bistveno bolj črni, kot sem 
pričakoval. 
Bahami so v preteklosti imeli 
dokaj pomembno vlogo. Izmed 
evropskih velesil so si bahamsko 
otočje priborili Angleži, ki so tu 
v drugi polovici 17. stoletja zgra-
dili tudi prve naselbine. Ker pa 
so Angleže izčrpavale stalne voj-
ne s Francozi in Španci, so svoja 
ozemlja na drugi strani Atlantika 
zelo slabo nadzorovali. Vojaško 
nenadzorovane sicer pomemb-
ne gospodarske poti so seveda 
vzpodbudile razvoj piratstva, ki 
se je v teh krajih dolgo obdržal.

Bahami so danes neodvisna repu-
blika, ki si je svojo samostojnost 
priborila z državnim udarom l. 
1973. Takrat so iz dežele nagnali 
vse tujce, predvsem Američane in 
Angleže, ki pa so se z leti vrnili na-
zaj na otočje, saj so Bahami ohra-
nili svoj šarm, denar, ki ga prinaša 
turizem, pa je za deželo še kako 
pomemben. Na razvoj turizma je 
usodno vplival Fidel Castro s ku-
bansko revolucijo. Do takrat je bila 
Kuba turistična meka za ameriške 
turiste, potem pa so Američani 
morali poiskati novo destinacijo 
v Karibih. Vse pogostejše letalske 
povezave so v tistih letih razvoj tu-
rizma še dodatno pospešile.
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Show must go on – prvi del
Prvi potopi na Bahamih so bili kla-
sični potopi ob koralnem grebe-
nu. Razmere za potapljanje so bile 
idealne. Izredno dobra vidljivost 
tudi do štirideset metrov, prijetna 
temperatura vode in plitki potopi 
do dvajset metrov brez vsakršnih 
tokov. Občasno so nas obiskali 
tudi karibski sivi grebenski morski 
psi, ki so na Bahamih nesporni vla-
darji pod vodno gladino.
Končno je napočil tudi tisti tako 
pričakovani trenutek, potop s 
hranjenjem. Čoln je odplul, med 
vožnjo nam je Erik, potapljaški 
vodnik in hranitelj morskih psov, 
natančno predstavil dogajanje 
na peščenem dnu. Erik se je še 
dodatno zaščitil z jekleno oble-
ko, ki jo je oblekel preko običajne 
potapljaške obleke, na glavi pa je 
imel čelado. Tako je bolj spominjal 
na astronavta kot na potapljača. 
Z velikimi 
pričakovanji 
smo poska-
kali v vodo 
in se poto-
pili na dno. 
Vsak od nas je zavzel svojo po-
zicijo, tako je bilo dogovorjeno. 
Na dnu so namreč z manjšimi 
skalami v večjem krogu označeni 
prostori, kjer se morajo namestiti 
potapljači. Med potapljači mora 
biti vsaj dva metra prostora, da se 
morski psi ne počutijo utesnjene 
in da lahko izplavajo iz kroga. Erik 
je vsem potapljačem priporočal, 
da naj med potopom ne iztegu-
jejo rok, saj bi jih morski psi lahko 
po pomoti zamenjali z njegovo. 
Ogled hranjenja ni nevaren, za-
gotovo pa je potrebna večja pa-
zljivost in primerno obnašanje. 
Zato smo seveda najbolj odgo-
vorni potapljači sami. Ko smo bili 
potapljači pripravljeni, se nam je 
pridružil tudi Erik. Morski psi so 
navajeni na redno prehrano, ki je 
zelo zdrava, zato natanko vedo, 
kdaj bo priplaval Erik in s seboj 
prinesel kosilo. Ko je Erik plaval 
proti nam, ga je spremljala jata 
morskih psov, ki pa na moje pre-

senečenje niso bili nič popadljivi, 
ko so zavohali razkosane ribe. Erik 
je nato odprl škatlo s kosilom in 
začel s palico nabadati ribe. Mor-
ski psi so sedaj pokazali malo več 
zanimanja za hrano in tako je med 
njimi prišlo do prerivanja za prve 
kose. Za jedačo je bilo dobro po-
skrbljeno, a morski psi so bili kljub 
temu nenasitni. Gneča je bila pre-
cejšnja in sam sem večkrat začu-
til kakšno repno plavut ob glavi. 
Tepen ravno nisem bil, božanje z 
repi pa me tudi ni pretirano mo-
tilo. Ponavadi so bile bliskavke 
bolj tepene, saj sem med foto-
grafiranjem uporabljal širokoko-
tni objektiv in sem moral nosilce 
bliskavk razpreti čim bolj široko. 
Na začetku sem pritiskal kot nor 
na sprožilec, kasneje pa sem foto-
grafiral bolj racionalno. Morski psi 
so krožili povsod okoli nas. Ko so 
zagrabili plen so izplavali iz kroga 

in prebavili prigrizek, potem pa so 
se znova vrnili med nas. Pred leti 
sem med potapljanjem v Sudanu 
že opazoval hranjenje morskih 
psov, a ta predstava je bila ne-
primerno bolj kvalitetna. V tako 
dinamičnem okolju je zelo težko 
ujeti pravi trenutek. Poleg tega 
se je povsem nemogoče izogniti 
drugim potapljačem in njihovim 
mehurjem izdihanega zraka. Zato 
sem se čez čas nekoliko oddaljil 
od skupine in čakal na preži tiste 
morske pse, ki so krog zapušča-
li in se vanj vračali. Ker so morski 
psi neprimerno boljši plavalci, se 
nisem odločil za plavanje za njimi, 
temveč sem čakal na dnu na pravi 
trenutek. Ker je bilo jasno nebo in 
lep sončen dan, so bile razmere 
za ambientalno podvodno foto-
grafijo povsem idealne. Morski psi 
so se mi približevali vedno bolj in 
na film sem ujel nekaj nepozabnih 
trenutkov. Eriku je počasi zače-
lo primanjkovati hrane, kar je bil 

znak, da bomo s potopom počasi 
zaključili.

Show must go on – drugi del
Z jutranjim letom sem zapuščal 
otok New Providence in čez do-
bro uro sem med pristajanjem že 
občudoval turkizno zelene lagune 
otoka Grand Bahama. Takoj po 
prihodu sem začel pripravljati po-
tapljaško in fotografsko opremo, a 
kmalu se je izkazalo, da se popol-
dne ne bom potapljal. Potapljaški 
center, s katerim sem se dogovar-
jal, je namreč zaradi premajhnega 
števila potapljačev odpovedal po-
top. Jeza prav dosti ni pomagala 
in ker se nikoli ne vdam kar tako, 
sem takoj poiskal nov potapljaški 
center. Vsaka stvar je za nekaj do-
bra, pravi stara modrost, in tako se 
je izkazalo tudi tokrat. Že čez dve 
uri smo odrinili od pomola in pred 
nami je bil nov spektakel – hranje-

nje morskih 
psov. Tudi 
tokrat je bil 
potop orga-
niziran na 
p o d o b e n 

način, a z nekaj pomembnimi raz-
likami. Na čolnu nas je bilo le pet 
potapljačev in pod vodo je bilo 
manj možnosti, da bi se kakšen 
potapljač pojavil v kadru ravno 
takrat, ko bi proti meni zaplaval 
morski pes. Scott, potapljač hra-
nitelj, nam je pred skokom podal 
zelo natančen opis predstave, ki 
je sledila. Sam se je pred poto-
pom še dodatno zaščitil z jekleno 
obleko in s kapuco, cevi iz njegove 
jeklenke do regulatorja plovnosti 
in respiratorja pa so bile prav tako 
dodatno zaščitene. Že takoj po 
skoku v vodo sem zagledal nekaj 
radovednežev, ki so nas že priča-
kovali. Na peščenem dnu smo za-
vzeli dogovorjene pozicije in šele 
nato se nam je pridružil tudi Scott. 
Ker ni imel plavutk, se je do nas 
kar sprehodil, procesija lačnih ust 
pa mu je zvesto sledila. Ko se je 
postavil pred nas in iz podolgova-
tega tulca zagrabil prvi kos ribe, so 
morski psi planili za kosom, ki je v 

“Končno je napočil tudi tisti tako 

pričakovani trenutek, potop s hranjenjem”

REPORTAŽA

Bahami
REPORTAŽA
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celoti pripadel najbolj spretnemu. 
Scott je morske pse za razliko od 
Erika hranil iz roke. Ker je bil od 
nas oddaljen le nekaj metrov, je 
na peščenem dnu nastala velika 
gneča. Približno dvajset morskih 
psov se je vrtelo okoli njega in 
naših glav ter hlastalo za dobro-
tami. Ponovno se nam je pridru-
žila lenobna kirnja, ki je dogajanje 
samo opazovala, saj se je očitno 
zavedala, da glede na hitrost in 
požrešnost morskih psov nima 
veliko možnosti za uspeh. Scott 
je vedno znova zajemal iz tulca in 
morski psi so se vedno bolj tiščali 
k njemu. Občasno mu je kateri iz-
med njih zaplaval tudi med noga-
mi. Ko mu je zmanjkalo hrane, je 
pokleknil na dno in morski pes se 
je s trebuhom dobesedno prisloni 
na njegovo telo. Že čez nekaj tre-
nutkov sta se pridružila še dva lju-
bosumna »scrkljančka«. Scott jih 
je božal po trebuhu in tudi okoli 
čeljusti. Potem pa se je nenadoma 
zgodilo nekaj, kar ni bilo predvi-
deno v scenariju. Scott je vstal in 
zagrabil enega izmed teh razva-
jenčkov za hrbtno plavut in smr-
ček. Nepričakovano je sedaj stal 
pred nami in v rokah držal povsem 
negibnega morskega psa. S svojo 
trofejo je še najbolj spominjal na 
kakšnega ribiča, ki se fotografom 
nastavlja s svojim izplenom. Scott 
se nam je približal in dovolil, da 
smo  božali morskega psa. Mar-
sikaj sem že doživel in videl pod 
vodno gladino, a tokrat sem bil 
priča zares nenavadnemu prizo-
ru. Čisti odklop! Seveda sem tudi 
sam malo potrepljal nebogljenca, 
potem pa sem se raje osredotočil 
na fotografiranje omenjenega pri-
zora. Saj sicer mi doma ne bi nihče 
verjel. Za konec mi je Scott dovo-
lil, da sem se mu povsem približal 
in iz neposredne bližine opazoval, 
kako so morski psi z iztegnjene 
roke hlastali za dobrotami. K sreči 
sem imel še nekaj posnetkov na 
voljo in nastale so najbolj spekta-
kularne fotografije. Ko smo se vr-
nili na čoln, smo vsi kar vriskali od 
navdušenja.

REPORTAŽA

Bahami
REPORTAŽA
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Kot že po tradiciji smo se 
tudi letos prvo soboto v 
juniju zbrali potapljači iz 
vse Slovenije na naši osre-
dnji prireditvi Dan pota-
pljačev Slovenije, ki ga 
organizira SPZ. 

Tekst: Eva Polignogne • Foto: D. Ribarič Cerovac

DAN POTAPLJAČEV SLOVENIJE

Ker smo v preteklosti ugotovili, 
da je Fiesa idealna lokacija tako 
iz vidika potapljanja kot druženja 
na kopnem, je bila odločitev, kje 
bo letošnji Dan potapljačev, prav 
enostavna. Ob prizadevni pomoči 
članov PLK-ja z Domijem na čelu, 
njegovimi sodelavci in predvsem 
čednimi sodelavkami je bil tudi 
letošnji dogodek velik uspeh in 
ni ga bilo udeleženca, ki bi od-
šel domov lačen, žejen ali slabe 
volje. Posebna zahvala gre tudi 
430 MOD Slovenske vojske, ki je 

posodila prire-
ditveni šotor 
ter v tandemu s 
plovilom PRS RP 
Koper prevažala 
potapljače na 
lokacije.

Kljub slabi vremenski napovedi 
so prijave v zadnjih dnevih pred 
soboto kar deževale. In kot se za 
prave potapljače spodobi skoraj 
ni bilo nikogar, ki bi ga malo vode 
(sicer tiste, ki pada z neba) pre-
strašilo. In njihov pogum je bil po-
plačan – kreme za sončenje sicer 
nismo rabili, ampak niti kapljica 
vode ni padla iz oblakov. Tako se 
nas je 2. junija v Fiesi zbralo oko-
li 150 zabave željnih potapljačev 
in družinskih članov. Za prijave 
na recepciji sta letos skrbeli Eva 
in Irena. Vsak član SPZ-ja je prejel 
majhno beležko in pisalo, ki ju je 
prispevala Luka Koper. Letošnja 
novost so bile nalepke z imenom, 
ki so se izkazale kot izvirna in do-
bra rešitev za lažje spoznavanje 
novih obrazov. Za hrano in pijačo 
je tudi letos poskrbel Matjaž s svo-

SPZ

Dan potapljačev Slovenije
SPZ

jimi »kuharskimi pomočniki«. Za-
čeli smo s kanapeji in pedoči ter 
se nato preko klobas, pasulja in si-
pinega golaža s polento prebili do 
sardelic na žaru. Vmes so seveda 
še krače in druge majhne dobrote 
hrano po količini, raznolikosti in 
kakovosti povzdignile na nivo, ki 
se ga ne bi sramovali v nobenem 
mondenem hotelu.

Kot vsako leto so bili organizirani 
potopi na potapljaške razbitine v 
našem morju, začetniki pa so se 
zaradi globin na razbitinah v vodo 
odpravili kar z obale. Po kosilu in 
kratkem počitku, med katerim so 
si člani lahko v miru ogledali stoj-

nice sponzorjev SPZ-ja, so se zače-
le težko pričakovane Igre brez dna. 
Ob številni navijaški množici je na 
koncu slavila ekipa PD Murska 
Sobota, sledila je ekipa KPA Novo 
mesto, tretje mesto si je priborila 
ekipa Divewings, člani ekipe Ha-
nry (SG) pa so že napovedali boj 
za zmago za naslednje leto. Glav-
no nagrado – podvodno svetilko 

za vsakega 
člana zmago-
valne ekipe 
– je letos pri-
spevalo pod-
jetje Oceanik 

iz Kopra, Sub – net iz Pirana, člani-
ca skupine NorikSub, pa je vsake-
mu udeležencu iger podaril bon 
za brezplačno uporabo njihovega 
potapljaškega centra na Punti v 
Piranu. Sabina Hribernik iz PD SG 
je bila izbrana za najbolj simpatič-

“Vzdušje je bilo odlično in že 

komaj čakamo naslednje leto”
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Na Dnevu potapljačev 
Slovenije se nam je pred-
stavil prvi slovenski 
proizvajalec gumiranih 
potapljaških uteži. Na po-
dročju potapljaških uteži 
se pripravlja uredba, ki bo 
omejevala uporabo 
svinčenih uteži, kar 
že velja v nekaterih 
severnoitalijanskih, 
avstrijskih in nem-
ških jezerih.

Dan potapljačev Slovenije
SPZ

SPZ

no udeleženko DPS-ja in je prejela 
pas z utežmi podjetja Flex. 
Po nagovoru predsednika SPZ 
dr. Mitje Slavinca, ki je posebej 
izpostavil odlično organizacijo 
ekipe PLK s sodelavci in se za-
hvalil sponzorjem za podporo ter 
ekskluzivne popuste, ki so jih nu-
dili za nakupe opreme na Dnevu 
potapljačev, je sledila podelitev 
nagrad in zabava še pozno v noč. 
Vzdušje je bilo odlično in že komaj 
čakamo na naslednje leto.

Gumirane potapljaške uteži
Potapljaških uteži ne menja-
mo pogosto. Če se odločimo 
za gumirane, jih bomo zaradi 
napovedane uredbe zagotovo 
lahko uporabljali dolgoročno. 
Izpostaviti je potrebno tudi, da 
so gumirane uteži udobnejše, 
obstojnejše in prijaznejše do 
ostale potapljaške opreme. Zara-

OPREMA

Prvi slovenski proizvajalec gumiranih potapljaških uteži
OPREMA

di 3 mm sloja zelo trpežne gume 
pa tudi ne poškodujejo tal baze-
na, zato so še posebej primerne 
za izvedbo potapljaških tečajev. 
Izdelek je odlično prestal vse 
mehanske, kemične in ekološke 
teste.
Več informacij dobite na 
www.fitness-oprema.com.
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REPORTAŽA

Muzej
REPORTAŽA

Vas zanima, kako so nekoč 
lovili ribe, s kakšnimi av-
tomobili so se vozili, kako 
so naše babice pekle kruh 
ali s čim so tkale obleke? 
Odgovore na ta in še mno-
ga druga vprašanja boste 
našli v največjem sloven-
skem muzeju, ki se nahaja 
v idiličnem okolju le dvaj-
set kilometrov od mestne-
ga vrveža.
Tekst: Urša Vodopivec • Foto: TMS

Tehniški muzej Slovenije v BiSTri pri vrhniki

Osrednje zbirke Tehniškega mu-
zeja Slovenije domujejo v nekda-
njem samostanskem kompleksu 
v Bistri pri Vrhniki. Naselje in sa-
mostan nosita ime po bistri vodi 
kraških izvirov, ki dajejo okolju 
poseben čar. Bistra je svojo kul-
turno, politično, gospodarsko in 
družbeno vlogo v minulih stole-
tjih zamenjala kar trikrat: od leta 
1260 do razpustitve v letu 1782 
je bila kartuzija, po prenovi leta 
1826 je služila kot graščina, od 
leta 1951 pa je v njej urejen Teh-
niški muzej Slovenije. 
Danes si v Bistri med samostan-
skimi zidovi in mnogimi hodniki 
lahko ogledate stalne zbirke s 
področja kmetijstva, prometa, 
gozdarstva, lesarstva, lovstva, ri-
bištva, tekstila, tiskarstva in ele-
ktrotehnike. Posebno pozornost 
obiskovalci pogosto namenijo 
zbirki Titovih avtomobilov, Slo-
venskemu lovskemu muzeju in 
delujočim napravam na vodni 
pogon. 

V muzeju je bil leta 1982 odprt 
ribiški oddelek, katerega sousta-
noviteljica je Ribiška zveza Slove-
nije. Ribiški muzej naj bi na svoj-
stven način povezoval slovenske 
ribiče in hkrati seznanjal širšo 
javnost z njihovim delovanjem in 
s prizadevanji. Teme, ki so pred-
stavljene na oddelku, se navezu-
jejo na ribogojništvo, zgodovino 
ribištva, ekologijo voda, tehnike 
ribolova in vrste rib v Sloveniji. 
Od leta 2008 je ribiški oddelek 
bogatejši za celovito predstavi-
tev rib v slovenskih celinskih vo-
dah. V stalno zbirko je vključena 
multimedijska predstavitev vseh 
devetdesetih pri nas živečih ribjih 
vrst in voda, v katerih živijo. Skriv-
nost rečnih dolin pa je razkrita v 
podvodnem filmu. Film Jezero je 
posnet v Blejskem jezeru in pred-
stavlja potočnega raka, ostriža, 
rdečeoko, ščuko, smuča, krapa 
in soma. Drugi film Reka – zgor-
nji tok je posnet v Savi Dolinki, 
Savi Bohinjki, Unici in Sori. Ribe 
se vrstijo v naslednjem zapo-
redju: potočna postrv, šarenka, 
lipan, kapelj in sulec. Tretji film 
Reka – srednji tok se pričenja na 
jezovih Kolpe, nadaljuje v Sori, 
Obrhu, Unici, Ljubljanici in Kol-
pi. Ribji predstavniki so: pisanka, 
podust, pohra, globoček, kapelj, 
velika nežica, pisanec, lipan, mre-
na, klen, ostriž, ščuka, menek, po-
točna postrv in som. Četrti film 
Reka – spodnji tok je posnet v 
Dravi in delno Kolpi. Predstavlje-
ne so naslednje ribe: rdečeoka, 
mrena, som, rdečeperka, ploščič, 
androga, podust, ščuka in zeleni-
ka. Podvodne filme je posnel Ciril 

Mlinar – Cic, za videoopremo in 
tehnično podporo je poskrbelo 
podjetje Fluks in decibel, d.o.o. 
Muzejske zbirke vsako leto do-
polnjujejo občasne razstave. 
Maja je bilo odprtje razstave Tvigi 
in Vid iz Bistre: Volk v Sloveniji, ki 
je bila pripravljena v sodelovanju 
z Lovsko zvezo Slovenije, s stro-
kovnjaki Oddelka za biologijo Bi-
otehniške fakultete v Ljubljani in 
z Mini teatrom. Javnosti se s tem 
želi predstaviti odnos do volka 
skozi čas, pregled stanja popu-
lacije volkov, preganjanje volkov 
na slovenskem ozemlju, ogrože-
nost in tehnike spremljanja vol-
kov ter naravovarstvene ukrepe 
za ohranitev volkov.
Muzejska ponudba poleg vod-
stev po razstavah zaobjema tudi 
številne sobotne tečaje in delav-
nice za odrasle ter vsako nedeljo 
tudi demonstracije, preko katerih 
lahko mladi in odrasli obiskovalci 
resnično začutijo tehnološki duh 
preteklosti. Muzejski program 
bogatijo tudi znanstveni festivali, 
ki se pripravljajo v sodelovanju z 
drugimi izobraževalnimi institu-
cijami.
Po ogledu muzeja, pri katerem 
za člane Slovenske potapljaške 
zveze velja poseben popust, ste 
vabljeni v muzejski park, stran od 
mestnega vrveža, ob pomirjajo-
čih zvokih žuborečega muzejske-
ga potoka.
Več informacij: 
www.tms.si, info@tms.si, 01 750 
66 70 (blagajna)
Imetniki članske izkaznice Slo-
venske potapljaške zveze (SPZ) so 
upravičeni do znižane vstopnice.
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Eurodiver
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

… se, seveda, odpravi v glo-
bine. In ker je bilo potrebno 
potapljaško sezono nekako 
začeti, smo se člani društva 
EURODIVER odločili, da jo 
začnemo z iskanje le-te – 
morske deklice.
Tekst: Veronika Ivančevič• Foto: V. Ivančevič

KO MORSKA DEKLICA NA RAJŽO GRE …   

Za termin smo zastavili drugo so-
boto v maju in čeprav vremenska 
napoved ni bila najboljša, smo se 
iz Ljubljane napotili v Fieso, še ve-
dno priljubljen kraj za potapljače. 
Kmalu smo bili tudi priče manjši 
nesreči enega potapljača, ki so ga 
urgentno odpeljali, vendar smo se 
potrudili, da nas ta dogodek ne bi 
preveč zmedel in se obenem zme-
nili, da bomo vsi še bolj pozorni na 
(medsebojno) varnost. Ko smo se 
zbrali (natanko 13 članov, če šte-
jemo našega najmanjšega člana 
Urbana), sta nama Jure in Miha ra-
zložila, kako bo potekalo samo is-
kanje. Morska deklica, skrivnostne 
podobe, bo vestno 
ležala oz. čakala 
najditelja nekje na 
globini med 4 in 
8 metrov globine. 
Za majčkeno po-
pestritev sta bili postavljeni dve 
skrivnostni »Sireni«. Razdelili smo 
se v 4 pare in počakali, da sta Jure 
in Miha pod vodo vse pripravila. 
Malo po 11.00 uri smo preveri-
li vso opremo in se odpravili v 
vodo, ki je bila presenetljivo topla. 
Sama sem bila v paru s Primožem, 

s katerim sva se takoj zmenila, da 
bova celoten potop zastavila »v 
easy« in če bi nama uspelo uje-
ti še kakšno »morsko bitje«, tudi 
prav. Ko sva se potopila, sva se 
ob grebenu podala v smeri Pira-
na in se držala globine približno 6 
metrov. Vidljivost je bila slaba, po 
dnu se je prelivala sluz, ki me je, ko 
sem jo s prstom zavrtinčila, malo 
spominjala na sladkorno peno. 
Plavala sva počasi in si spotoma 
ogledovala okolico. Naenkrat me 
je Primož pocukal za plavutko in 
šele takrat sem opazila, da sem 
čisto zasanjano plavala mimo ene 
»Sirene«, pločevinke piva, ki je 
privezana na podlago lebdela v 
morju. Čeprav nama ni bilo pov-
sem jasno, ali jo je treba vzeti ali 
ne (očitno nisva preveč dobro po-
slušala razlago oz. navodila), se je 
Primož na koncu odločil in jo vzel 
s sabo. Dvignila sva se malo višje 
po grebenu in počasi plavala na-
zaj, ko sva opazila samo vrvico in 
mislila, da je nekdo drugo »Sire-

no« že vzel, vrvico pa pustil. Ven-
dar sva opazila, da se med kamni 
nekaj sveti. Začela sva umikati 
kamne in pred najinimi očmi se 
je, v vsem svojem blišču, zasveti-
la – morska deklica. Vzela sva jo 
s sabo in veselo odplavala naprej. 
Ker sva imela še veliko zraka, sva 

morsko deklico malo »zapeljala« 
v smeri Strunjana. Na površju 
je takoj pomahala druščini, ki je 
že nestrpno čakala njen prihod. 
Skupaj smo se odpravili na pijačo 
oz. kosilo. 
Morska deklica je zdaj na varnem 
pod Ljubljanskim gradom. Pravi, 
da komaj čaka, da se ponovno 

poda v morsko glo-
bino in dočaka svo-
jega naslednjega 
»rešitelja«. Kdo bo 
to, pa bomo videli 
naslednje leto. Ta-

krat se bova s Primožem potrudi-
la, da jo bova dobro skrila in prav 
zanima me, komu jo bo uspelo 
dobiti za naslednje leto! Lahko 
zaključim, da je dogodek bil zelo 
uspešen in vabljeni na 2. tradicio-
nalno iskanje morske deklice čez 
eno leto!

“Morska deklica je zdaj na varnem 

pod Ljubljanskim gradom.”
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Podvodna reševalna služ-
ba Slovenije je 40 let pod-
vodnega reševanja v Slo-
veniji delovno obeležila v 
soboto, 19. maja 2012, z 
Zborom reševalcev in sku-
pno vajo celotnega sesta-
va PRS-ja, slovesno pa dva 
dni kasneje s Slavnostno 
akademijo, ki je potekala 
pod častnim pokrovitelj-
stvom predsednika repu-
blike dr. Danila Türka.

Tekst: dr. Mitja Slavinec 
Foto: Silva Eöry, Milan Vertot, Jure Zauneker

Visok jubilej podVodnih rešeValceV

Osrednji del Zbora reševalcev je 
bila vaja na Soboškem jezeru pri 
Murski Soboti, katere se je v or-
ganizaciji Potapljaškega društva 
Murska Sobota udeležilo kar 107 
podvodnih reševalcev iz vseh 15 
reševalnih postaj. Namen vaje je 
bil zagotavljanje stalne usposo-
bljenosti podvodnih reševalcev, 
predstavitev posebnih oblik reše-
vanja, zagotavljanje usklajenega 
delovanja posameznih reševalnih 
postaj pri reševanjih večjega obse-
ga, izmenjava izkušenj pri reševa-
nju, še posebej glede specifičnih 
značilnosti akvatorija, in koordina-
cija delovanja vseh enot PRS. Pri 
vaji so sodelovali tudi gasilci iz 
PGD Murska Sobota.
Vaja je potekala v dveh delih. V 
prvem delu so reševalci prikazali 
oblike reševanj in drugih aktiv-

Podvodna reševalna služba

nosti s poudarkom na specialni 
reševalni opremi. Tako so s podvo-
dnim robotom poiskali in iz vode 
potegnili utopljenca, reševali uto-
pljenca ob podpori amfibijskega 
vozila (Hoovercraft), ki reševance 
v vodi veliko manj ogroža. Med 
demonstracijo je vozilo na zračni 
blazini celo zapeljalo preko glave 
osebe v vodi.
Reševalci so prikazali, kako se s 
podvodnim padalom iz vode dvi-
gne potopljen avtomobil, sledil 
je prikaz dostopa na lokacijo re-
ševanja s helikopterjem in prikaz 
dinamičnega dostopa iz čolna kot 
simulacija reševanja v toku.
V drugem delu so skupine s po 
štirimi reševalci iz posameznih 
reševalnih postaj izvedle vajo re-
ševanja iz vode, sestavljeno iz 
podvodne orientacije, iskanja po-
topljenih predmetov in dviga po-
topljenega avtomobila. Prvi dve 
vaji sta bili organizirani kot štafe-
tno tekmovanje.
Skupina se je razdelila v dva para. 
Reševalca prvega para sta pod 
vodo plavala proti 100 m oddalje-
nemu cilju v obliki pravokotnika s 
širino 12 m in dolžino 6 m, se tam 
obrnila nazaj proti obali, kjer sta 
reševalcema iz drugega para pre-
dala štafeto (signalno bojo).
Drugi par reševalcev je nadaljeval 
z vajo preiskovanja. Na označe-
nem območju sta morala najti vsaj 
dve od štirih 1,5-litrskih plastenk, 
ki so bile na dno pritrjene s kilo-
gramsko utežjo. Plastenke sta mo-

rala napolniti z zrakom tako, da so 
priplavale na površino.
Reševalci so kljub slabi vidljivosti 
vse vaje uspešno opravili. Tekmo-
valni duh in Borisovo zanimivo 
komentiranje so zagotovili, da je 
bilo zanimivo tudi navijačem na 
obali. Analiza po vaji je pokazala, 
da so tovrstna srečanja reševal-
cev zelo dobrodošla. Udeleženci 
so imeli priložnost spoznati in re-
ševati z novo sodobno reševalno 
opremo, izmenjati izkušnje s ko-
legi iz drugih reševalnih postaji 
in se tudi sami preizkusiti ter si v 
kontroliranem okolju nabrati nova 
znanja, prepotrebna za varno re-
ševanje. Na vaji je bilo potrjeno 
tudi izjemno dobro sodelovanje 
podvodnih reševalcev z drugimi 
prostovoljnimi in poklicnimi reše-
valnimi službami, predvsem gasilci 
in vojsko.
V imenu organizatorjev gre iskre-
na hvala vsem, ki so pripomogli k 
uspešni izvedbi vaje.

REZULTATI VAJE PRS:
1. MURSKA SOBOTA
2. KOČEVJE
3. KOPER
4. NOVO MESTO
5. LJUBLJANA
6. PTUJ
7. NOVA GORICA
8. TOLMIN
9. KRANJ
10. KRŠKO 
11. BLED

PRS
PRS
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PRS

40 let podvodnega reševanja v Sloveniji
PRS

S slavnostno akademijo 
smo podvodni reševalci 
svečano obeležili visok ju-
bilej podvodnega reševa-
nja v Sloveniji.
Tekst: dr. Mitja Slavinec • Foto: Miran Rojko

Predsednik Türk nagovoril Podvodne reševalce

Še posebej smo ponosni na slav-
nostnega govornika predsednika 
Republike Slovenije dr. Danila 
Türka, ki je v svojem govoru po-
sebej izpostavil odlično usposo-
bljenost, dobro sodelovanje in 
organiziranost. Med drugim je 
poudaril: »To delo je plemenito, 
humanitarno, je tudi sočutno ter 
se odlikuje s prostovoljstvom in 
osebno odločitvijo vsakega reše-
valca posebej, da bo to delo opra-
vljal s ponosom, odgovorno, ne 
da bi za to kaj velikega pričakoval. 
Odlikovanje, ki sem vam ga podelil 
za zasluge pri reševanju ponesre-
čencev na Hidroelektrarni Blanca, 
je bil le moj skromen prispevek za 
vsa reševanja, ki ste jih opravili do 
sedaj, in za vašo predanost temu 
poslanstvu ter skromna pozornost, 
ki sem jo lahko izrazil v tistih težkih 
trenutkih in se vam na ta način za-
hvalil za plemenito delo, ki ste ga 
opravili.«
Prisotnim sta spregovorila še vod-
ja RP PRS Murska Sobota Goran 
Klemenčič in načelnik PRS Vladi-
mir Ban. 
Ob koncu akademije so bile pode-
ljene tudi plakete in Kipec PRS, ki 
ga je dobil nekdanji načelnik PRS 
mag. Anton Travner. 
Na slavnostni akademiji smo se 
sprehodili skozi zgodbo, ki jo je 
pred 40 leti začelo 7 mladih fantov 
in eno dekle iz soboškega gasilske-
ga društva. Ob pomoči potaplja-
čev iz sosednje avstrijske Radgone 
so ustanovili prvo enoto za podvo-
dno reševanje v Sloveniji.
Kmalu so jim sledili kolegi na 
Gorenjskem, v Gornji Radgoni, 
Ljubljani, na obali in sčasoma je 
povsod po Sloveniji bila vsaj ena 
skupina potapljačev usposoblje-

nih tudi za reševanje. Potapljaška 
oprema takrat ni bila niti senca 
današnje, zato si takratni podvo-
dni reševalci zaslužijo še poseb-
ne čestitke, saj je bilo reševanje 
veliko bolj nevarno kot je danes. 
Pogosto so se izobraževali in se 
usposabljali za podvodne reševal-
ce kar na samih reševalnih akcijah 
ali drugih priložnostnih srečanjih. 
Potrebe so narekovale sistem-
sko organiziranost in predvsem 
poglobljena specialna znanja iz 
podvodnih reševanj, zato je bila 
pri Slovenski potapljaški zvezi 
ustanovljena Podvodna reševalna 
služba Slovenije. Nastala je z zdru-
žitvijo bivših občinskih enot Civil-
ne zaščite za reševanje iz vode in 
na vodi in Republiške reševalne 
enote.
Danes je podvodna reševalna 
služba organiziran tako, da preko 
150 podvodnih reševalcev v pet-
najstih Reševalnih postajah zago-
tavlja teritorialno pokritost celo-
tne države. To je zelo pomembno, 
saj se morje, vodotoki in jezera od 
kraja do kraja zelo razlikujejo in za 
uspešno ter varno reševaje mora-
jo reševalci dobro poznati lokalne 
razmere.  
Sosednje reševalne postaje so 
združene v skupine po tri, kar je 
koristno še posebej v primeru 

večjih nesreč, ki presegajo kadro-
vske in tehnične zmožnosti posa-
mezne reševalne postaje. Žal se 
včasih zgodijo tudi take tragedije, 
kot npr. na Šoštanjskem jezeru ali 
pri hidroelektrarni Blanca, ko je 
treba aktivirati celotni sestav Pod-
vodne reševalne službe Slovenije. 
V takih primerih se posebej izka-
že dobra uigranost podvodnih 
reševalcev znotraj posamezne re-
ševalne postaje, kot tudi njihova 
kompatibilnost z reševalci drugih 
reševalnih postaj, pa tudi drugih 
reševalnih služb. Ob tem velja po-
sebej izpostaviti tradicionalno do-
bro, pogosto tudi kadrovsko pre-
pleteno, sodelovanje s poklicnimi 
potapljači slovenske policije in 
vojske. Številčnost in dobra uspo-
sobljenost prostovoljcev, ki dobro 
poznajo razmere v lokalnem oko-
lju, nadgrajeno s profesionalno 
reševalno opremo in logistično 
podporo zagotavljajo učinkovi-
tost in zanesljivost pri reševanju 
iz vode ter so odličen model orga-
niziranosti, s katerim se Slovenija 
lahko ponaša tudi v tujini.
Podvodna reševalna služba v skla-
du z možnostmi sledi razvoju in 
novim doktrinam na področju 
reševanja. To nam odlično uspe-
va na področju izobraževanja in 
usposabljanja, z veliko iznajdljivo-
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40 let podvodnega reševanja v Sloveniji
PRS

sti in lastnega znanja pa kljub ome-
jenim finančnim sredstvom tudi pri 
reševalni opremi. Podvodni robot 
npr. lahko potapljačem prihrani mar-
sikateri nevarni potop in zmanjša iz-
postavljenost. Amfibijsko reševalno 
vozilo, pri razvoju katerega sodelu-
jejo tudi naši strokovnjaki, omogo-
ča reševanje na brzicah, močvirjih 
in zaraščenih območjih, pri tem pa 
bistveno poveča varnost tistih, ki jih 
rešujemo. 
Obstojijo reševalci in reševalne služ-
be, ki veliko rešujejo in tudi marsikaj 
rešijo. Obstojijo pa reševalci, ki skoraj 
nič ne rešujejo, saj skoraj vse nezgode 
preprečijo. Podvodni reševalci želimo 
v naši statistiki imeti čim manj reše-
vanj, zato največji pomen namenja-
mo preventivni dejavnosti. Veseli nas, 
da statistika potrjuje našo usmeritev.
Podvodni reševalci drug drugemu 
nismo zgolj kolegi, ampak so naše 
vezi veliko globlje. Le prijatelju pod 
vodo dovolj zaupaš, da si se pripra-
vljen toliko izpostaviti, kot reševanje 
pogosto narekuje. Ta prijateljstva 
spleta življenje, dodatno pa jih utrju-
jejo reševanja in vaje, kot smo ji bili 
priča v soboto. Preko 100 udeležen-
cev je potrdilo, da prijatelji podvodni 
reševalci svoje plemenito poslanstvo 
opravljamo zavzeto, zanesljivo in s 
ponosom. Še posebej ponosni smo 
na vsa življenja,ki smo jih rešili.

Ljudje se odlikujemo po iskanju nečesa novega, nečesa več. Po-
gosto nam pri tem naš naravni življenjski prostor, omejen zgolj 
na dve dimenziji površine Zemlje, postane premajhen. Ustvarili 
smo si naprave, ki nas popeljejo npr. pod nebo med ptice in še 
dlje v širno vesolje. Ustvarili smo tudi opremo, s katero se lahko 
podamo pod vodo, med ribe, v svet tišine, kot ga slikovito opisal 
Jacques Cousteau. Bivanje pod vodo, v okolju, ki ljudem ni narav-
no, ki je omogočeno zgolj nekaterim, daje potapljanju poseben 
čar in mističnost. Svojevrstno privlačnost in nepozabne trenutke.
Mnogi potapljači pa ob tej posebni izbranosti začutimo tudi 
odgovornost do okolja v katerem živimo, do družbe, do soljudi. 
Odločimo se pridobiti si dodatne izkušnje za potapljanje tudi v 
najtežjih pogojih, ekstremnih okoliščinah in to znanje ter izkušnje 
ponuditi tistim, ki potrebujejo pomoč. Tistim, ki jim voda preteče 
odvzema najdražje.
Spoštovani gospod predsednik. Vsem podvodnim reševalcem je 
še zmeraj v živem spominu vaša plemenita gesta, ko ste Podvo-
dno reševalno službo Slovenije odlikovali za zasluge pri reševanju 
ponesrečencev na HE Blanca. Tega ne more nadomestiti nobeno 
plačilo, ki ga kot prostovoljci niti ne pričakujemo. Je pa nenado-
mestljivo simbolno sporočilo, še toliko pomembneje v sodob-
nem času in družbi, kjer človeške vrednote zmeraj bolj bledijo. Je 
tudi pomemben prispevek k krepitvi ugleda podvodni reševalcev 
in reševalcev nasploh. Še toliko pomembnejši v času, ko ugled 
reševalcev pogosto tehtajo z njihovim izostankom v službi, ko 
humanitarno poslanstvo reševalcev nekateri celo zasmehujejo. 
Predvsem za slednje si želim, da jih v obratno ne bomo prepričali 
komaj takrat, ko kot bodo potrebovali pomoč katere od reševal-
nih služb.
V Slovenski potapljaški zvezi smo ponosni na svoje podvodne 
reševalce. Smo reševalci, ki si prizadevamo čim manj reševati. 
Okrepljena preventivna dejavnost, še posebej med šolajočo se 
mladino, že kaže rezultate in število utopljencev se v povprečju 
zmanjšuje. Smo reševalci, ki skrbimo za varnost. Dober reševalec 
je tisti, ki med reševanjem po nepotrebnem ne izpostavlja sebe in 
svojih kolegov. Za to se nenehno usposabljamo, kot je bilo moč 
videti tudi v soboto na skupni vaji preko 100 podvodnih reševal-
cev, ključno vlogo pa igra tudi oprema, potapljaška in reševalna 
oprema. Potapljaško opremo reševalci uporabljam lastno, s kate-
ro se potapljamo tudi sicer. Glede reševalne opreme pa lahko z 
gotovostjo trdimo, da kakršni koli kompromisi ne pomenijo manj 
reševanja, to bomo reševalci že zagotavljali, pomeni pa bistveno 
večjo ogroženost pod vodo, bistveno večjo nevarnost, kateri se 
bomo izpostavljali. 
Drage kolegice podvodne reševalke, kolegi podvodni reševalci. 
Postati reševalec je že samo po sebi plemenito dejanje. Reševati 
v ljudem tujem okolju, pod vodo, kjer je pogosto treba izpostaviti 
tudi lastno zdravje ali življenje, pa še toliko bolj. 
Iskreno se vam zahvaljujem za ves vaš trud in prispevek pri izgra-
dnji Podvodne reševalne službe Slovenije. Zahvaljujem se vam za 
vsa življenja, ki ste jih rešili. Zagotavljate takšno stopnjo zaščite in 
reševanja, kot jo Slovenija potrebuje in si jo zasluži s čimer sku-
paj dodajamo svoj majhen košček tudi k mednarodnemu ugledu 
Slovenije.

dr. Mitja Slavinec

PRS

Vladimir Ban
načelnik PRS

Goran Klemenčič
vodja RP PRS Murska Sobota
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REPORTAŽA

Ščedro
REPORTAŽA

Dolgočasno?
Ko je naše kraje in Hrvaško 
vse do Like zajela prva hla-
dna fronta, smo se za teden 
dni potapljači kluba Krota 
odpravili na tedensko pota-
pljaško odpravo po otokih 
Dalmacije. 

Tekst: Aleš Jesih, Vlado Ban
Foto: Darija Strah,  Boštjan Gačnik 

POTAPLJANJE V BOGATO MORJE IN ZGODOVINO 
ZLATE JESENSKE DALMACIJE

Preko zasnežene Like smo se ne-
kateri med nami podali prvič kot 
spremljevalci z upanjem, da bo 
to miren, rahlo otožen teden z 
možnostjo branja in poglabljanja 
vase, drugi smo se veselili prvih 
potopov. Tretji smo bili na ladji 
s svojimi bogatimi izkušnjami, 
vendar med ljudmi, ki jih še ni-
smo poznali in si obetali zanimi-
ve naporne in zahtevne potope. 
Posadka ladje Šćedro je verjetno 
menila, da bo imela na krovu je-
sensko zaspane Slovence. Zmotili 
smo se vsi in to vsekakor v pozitiv-
ni smeri. Tako zabavnega, s sme-
hom polnega, s potopi bogatega, 
z zgodovinskimi 
razlagami razbur-
ljivega tedna ne 
pomni nihče v klubu Krota. Da 
o uspešnem učenju potapljanja, 
tlačenju regulatorja našega dra-
gega inštruktorja v usteca mladi 
potapljačici, dišečih šopkih sveže 
sivke pod blazino, smrčanju, da 
se je tresla ladja, vabah z oreščki 
in mikserju za zmečkančke, po-
plaknjene s pivom, hobotnični 
solati naše blondinke, prijaznih 
spremljevalkah in kopanja v še 
vedno toplem morju, pripravlja-
nja na Ljubljanski maraton ob 
večerih in vseh neprebranih knjig 
niti ne govorimo…

Potopi…
Prvi potop smo naredili na Livki 
na otoku Šolta že prvi dan popol-
dne. Drugi dan smo nadaljevali 

“Klub Krota, le tako naprej… ”

na otoku Braču v uvali Lučica. Po-
dali so se v jamo, ki so jo starej-
ši potapljači Krote poimenovali 
Pisker. Zanimiv potop, ki se zač-
ne na globini 5 metrov, tam sta 
dva večja vhoda v 40 m globoko 
jamo. Oba vhoda sta lepo vidna iz 
globine za varen povratek. Jama 
je na enem delu zasigana, jasno 
se vidi, da se je nekoč zgodil po-

dor in s tem se je jama odprla tudi 
za potapljaško raziskovanje. Po 
govoricah je bila ta jama včasih 
polna veličastnih gofov. Tokrat te 
sreče nismo imeli, razen v izmed 
spodmolov. Tako so vsaj rekli do-
bri poznavalci. Vsekakor je bil to 
potop, ki se ga splača ponoviti.
Popoldanski potop smo opravili 
na Hvaru. Svojo glavico iz varne-
ga zatočišča je pokazala ne prav 
velika morena, pa dve hobotnici, 
ki sta se večkrat branili pred nami 
z novimi in novimi oblački črnega 
puhka. 
Tretji dan smo nadaljevali potop 
na Hvaru na Rt Kabal, kjer se bo-
hoti veličastna stena z rovom. Le 
ta se prične na 9 m globine in se 
spusti z izhodom na drugi strani 

na globini 19 m. Tukaj smo videli 
tabinje, jastoge in seveda še ne-
kaj ostalih običajnih vrst rib za 
sedanji bolj opustošeni čas. Po-
poldanski potop smo izpustili in 
se raje predali uživanju v kulina-
ričnih dobrotah osebja Ščedra. 
Četrti dan smo nadaljevali na 
Hvaru na grebenu Smočiguzici, 
ki se odlikuje z veliko različnega 

in mnogoštevilne-
ga morskega življa. 
Občutek je kot bi 

bil sredi polnega živega akvarija. 
Tokrat se nas je usmilila in nam 
pustila nekaj trenutkov ogleda 
ne prav majhna kirnja. Peti dan je 
bila na vrsti Kompanjela, prečudo-
vit hrib 12 m v morju, poln vijoli-
častih gorgonij. Zadnji dan smo se 
potopili na Karbunu, v bližini oto-
ka Vodnjak in povsem za konec 
tudi nočni potop v Uvali Lučice.

Zgodovina in potapljanje? Se-
veda…
Na jesenskem potapljanju je ve-
dno dovolj priložnosti in časa, da 
si lahko ogledamo tudi kulturno 
zgodovinsko dediščino Dalmaci-
je, saj oktobra ni množice turistov 
in neprijetne vročine. Ob vsakem 
arheološkem sprehodu smo z 
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zanimanjem prisluhnili našemu 
široko razgledanemu poznavalca 
umetnosti in zgodovine Alešu, za 
kar smo mu še vedno hvaležni. 
Predolge počitnice naredijo mo-
žganom več škode kot dekom-
presijska bolezen, zato se bomo 
potrudili, da Aleša ponovno pri-
pravimo do novih in novih razlag 
zgodovine lepih otokov. 
Že izhodišče Trogir je izredno 
zanimivo. Zaznamujeta ga sre-
dnjeveška katedrala z znameni-
tim Radovanovim portalom iz 13. 
stoletja. S stolpa katedrale smo 
občudovali prekrasen pogled na 
mesto. Poleg katedrale na cen-
tralnem trgu stojijo še loža, me-
stna hiša ter prelepa renesančna 
kapela Ivana Ursinija, ob obali pa 
kraljuje citadela Kamerlenga, za-
puščina Benečanov.
Ko se po dolgem kanalu pribli-
žujete Starigradu, si lahko pred-
stavljate prvo pomorsko bitko na 
Jadranu med Iliri in Grki na svojih 
trijerah, ki so v 4. stoletju pred na-
šim štetjem prišli na pomoč z Visa.
Leta 385 pred našim štetjem (v 
času Aristotela) so Grki z otoka 
Pharos naselili današnji Starigrad 
, kar pa staroselcem Ilirom ni bilo 
po godu. Po letu dni so jih pr-
vič napadli in po tej bitko so Iliri 
naseljevali rodovitno notranjost 
otoka, Grki pa samo mesto. V rim-
skem času so nastale še danes 
vidne razdelitve rodovitnih polj 

in Starigrad je obveljal kot cen-
ter otoka vse do leta 1278, ko so 
Benečani omogočili vzpon mesta 
Hvar.
V Starigradu smo obiskali domi-
nikanski samostan s cerkvijo sve-
tega Petra. Tam je pokopan ple-
mič in pesnik Petar Hektorović, 
ki je zgradil znano renesančno 
palačo Tvrdalj , v muzeju pa smo 
poleg grško - rimskih spomeni-
kov ter starih rokopisov in inku-
nabul - prvih tiskanih knjig, lahko 
občudovali tudi sliko znanega 
benečanskega renesančnega sli-
karja Jacopa Tintoretta Objoko-
vanje Kristusa.
V mestu Hvar smo lahko izbirali, 
kje bomo spili kavo, kar je poleti 
seveda nemogoče. Ob Arsenalu 
(nekdanjem ladijskem skladišču 
iz 13. stoletja) smo se odpravili 
mimo tretjega najstarejšega gle-
dališča v Evropi (iz 1612 leta) po 
trgu, ki je bil nekdaj zaliv, na hrib, 
kjer stoji utrdba , ki je rešila pre-
bivalce Hvara pred napadom Tur-
kov leta 1571, ki so mesto takrat 
požgali.
Leta 1572 je prebivalce Hvara 
zdesetkala kuga, leta 1579 pa je 
še eksplodiralo skladišče eksplo-
ziva v trdnjavi. Danes so v trdnjavi 
oblikovali lep muzej z amforami, 
ki so jih našli okoli Hvara. Z njenih 
zidov se ponuja prelep pogled na 
hvarski zaliv s Paklinskimi otoki.
Zanimiva je tudi mala Vrbovska, 

rečejo ji tudi male Benetke, saj je 
voda in z njo mostovi preprede-
na po celem mestecu. Na hribu 
je cerkev svete Marije skupaj s 
trdnjavo v obliki ladje, v njej so 
pokopani preprosti ljudje in ne 
le bogataši, s stolpa pa smo spet 
imeli lep pogled proti Braču. V 
stolni cerkvici svetega Lovrinca 
imajo veliko slik beneških moj-
strov, med drugim tudi platno 
slovitega Tiziana.

Zaobljube za naprej…
Za večino udeležencev je bilo je-
sensko potapljanje tradicionalno, 
tudi zvesta ladja Šćedro s svojo 
predano posadko je zvezda stal-
nica vsakoletnega potapljaškega 
predaha pred zimo. Predvsem 
ženskemu delu ekipe pa je bil to 
tako prvi potop kot prvo pravo 
potapljaško druženje. Večino je 
očaralo do te mere, da smo se že 
prijavile tudi za letošnji oktober, 
mlade (po stažu potapljanja, sicer 
pa seveda ženske v najboljših le-
tih), začetne potapljačice smo si 
že nabavile manjkajočo opremo. 
Res komaj čakamo, da se začne 
potapljaška sezona, pa ne le zara-
di potopov v čudovito Jadransko 
morje. Družba naših fantov pota-
pljačev je predragocena, da bi jo 
zamudile kadarkoli v naprej. Naše 
Krote niso krote, temveč pravi ru-
meni Krotci, predani učenju manj 
izkušenih in izmenjavi svojega 
bogatega znanja, smehu, dobri 
hrani in pijači ter zvesti temu, če-
mur sledimo vsi: zdravemu nači-
nu življenja, iskanju skritih lepot 
in deljenju lepega in neponovlji-
vega brez zavisti, sebičnosti ali 
dokazovanja svojega ega. In vse-
kakor je bilo prijetno slišati, da se 
tudi Krotci veselijo naše, ženske 
družbe, ki je večinoma poskrbe-
la za obilo smeha, nekaj novega 
znanja s področja ginekološke-
ga in računalniškega pogleda na 
potapljanje in prešernega razpo-
loženja, ki je zajelo do konca po-
tapljanja prav vse na ladji Šćedro. 
Klub Krota, le tako naprej… 
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Leto je naokoli in na graj-
skem kopališču prekrasne-
ga Blejskega jezera so se 
ponovno zbrali podvodni 
fotografi, ki so želeli s pod-
vodnimi fotografijami tek-
movati na mednarodnem 
tekmovanju podvodne fo-
tografije DRM Fresh.
Tekst: Jure Gasparič • Foto: DRM Fresh

DRM Fresh 12

Čar tovrstnih tekmovanj je dej-
stvo, da vsi fotografi tekmujejo v 
istem časovnem okvirju in akvato-
riju, fotografije pa se presnamejo 
direktno s kartice. Vsaka nakna-
dna računalniška obdelava (ali ob-
delava v aparatu) je prepovedana. 
Na ta način se v ospredje postavi 
fotografsko tehniko, kompozici-
jo, iskanje motivov in dobro po-
tapljaško tehniko. Konec koncev 
– to je fotografsko tekmovanje in 
ne tekmovanje digitalne obdela-
ve. Izjema je le kategorija »Krea-
tiva«, kjer je dovoljena omejena 
obdelava fotografij z aparatom. 
Kot zanimivost lahko še omenim, 
da je DRM Fresh edino tovrstno 
tekmovanje, kjer se tekmuje tudi v 
kreativni fotografiji, ki fotografom 
iz različnih držav predstavlja po-
seben izziv in je vsekakor najbolj 
priljubljena kategorija.
Fotografi imajo 5 ur časa, da po-
snamejo fotografije, ki ustrezajo 
trem kategorijam – »Wide« ali ši-
rokokotna fotografija, »Riba« ali 
fotografija ribe in najzanimivejša 
»Kreativa« oziroma kreativna foto-
grafija.
Vsak, ki se je preizkusil v pota-
pljanju z avtonomno fotografsko 
opremo ali celo poizkusil pod 
vodo napraviti kvalitetno foto-
grafijo, ve, da je pet ur pod vodo 
fizično izredno zahtevno, sploh 
ob dejstvu, da je treba neumorno 
iskati motive. Če temu dodamo še 
hladno vodo, ki je na globini dveh 
metrov imela le okoli 15 °C, lahko 
vsem udeležencem tega tekmo-

Rok Kovačič

Rok Kovačič

Jaka Ferjan - BEST OF SHOW

FOTO

Mednarodno tekmovanje v podvodni fotografiji
FOTO
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vanja čestitamo za pogum in od-
ločnost.
Pa nazaj k tekmovanju. Zjutraj so 
se začeli zbirati tekmovalci, mno-
gi izmed njih so zaradi izjemne-
ga vremena prišli z družinami. Po 
registraciji in pregledanih pota-
pljaških dokumentih so se lahko 
okrepčali z malico. Sledila je ura-
dna otvoritev prvenstva in tekmo-
valci so začeli sestavljati opremo. 
Začetek tekme je bil ob 10.30 uri, 
ko so fotografi poskakali v vodo, 
člani organizacijskega dela DRM 
Ljubljana pa smo se lahko posveti-
li birokraciji in našim bodočim čla-
nom, ki pa se zaenkrat tekmovanj 
udeležujejo še v otroških vozičkih. 
Letos je tekmovalo 11 fotografov 
iz Slovenije, Hrvaške in Srbije.
Po končanem tekmovalnem delu 
je sledil prevzem spominskih kar-
tic, na katerih je lahko maksimalno 
100 podvodnih fotografij, in slad-
kanje z blejskimi kremnimi rezina-
mi. Tekmovanje se je okoli 17.00 
ure preselilo v hotel Jelovica, kjer 
so fotografi prevzeli spominske 
kartice in imeli dve uri časa, da iz-
berejo po eno fotografijo za vsako 
kategorijo. Velja nenapisano pra-
vilo, da je izbor fotografije skoraj 
tako pomemben kot fotografira-
nje samo.
Naslednje jutro se je zbrala žiri-
ja v sestavi uveljavljenih podvo-
dnih fotografov: Arkadij Popovič 
– Dadi, Milan Tomažin – Tyson in 
Janez Vidrih – Vani.
Zaključna prireditev se je začela 
s pozdravnim nagovorom in pro-

jekcijo vseh tekmovalnih fotogra-
fij, ki so jo spremljali komentarji 
žirije. Tako so se tekmovalci lahko 
sami prepričali o korektnem delu 
žirije, ki je tudi odgovarjala na za-
stavljena vprašanja in zagovarjala 
svoje odločitve.
V razredu DSLR je zasluženo slavil 
Rok Kovačič (DRM Ljubljana), ki 
je kar v dveh kategorijah dosegel 
najvišjo uvrstitev, v eni pa drugo 
mesto. Na drugo mesto se je uvr-
stil hrvaški fotograf Sven Zvocak 
(KPA Rovinj, CRO), ki je dosegel 
prvo mesto v kreativi (DSLR). Tre-
tje mesto je pripadlo Hinku Šolin-
cu (DRM Ljubljana).
Med kompakti je prepričljivo zma-
gal Jaka Ferjan (DRM Ljubljana) in 
dokazal, da v kreativni fotografiji 
ideja šteje več kot tehnična opre-
ma. Zasluženo je v tej kategoriji 

zbral najvišje število točk, fotogra-
fija pa je bila izbrana za najlepši 
posnetek tekmovanja po izboru 
žirije. Drugo mesto je pripadlo 
Janji Obal (DRM Ljubljana), tretje 
mesto v skupnem seštevku pa je 
osvojil Bogdan Bricelj (DPD Bled).
V ekipni razporeditvi je prvo me-
sto doseglo društvo DRM Ljublja-
na pred KPA Rovinj in DPD Tuna.
Malce smole je pripomoglo, da je 
eden od tekmovalcev našel vodo 
v fotoaparatu in uspel narediti le 
fotografijo za kategorijo Kreativa. 
V tej kategoriji je bila ena fotografi-
ja tudi diskvalificirana, saj predpisi 
zahtevajo da je vsaj 50 % fotografi-
je pod vodo.
Za konec bi se zahvalil še pokro-
viteljem, brez katerih izvedba tek-
movanja ne bi bila mogoča: Ni-
kon Slovenija, Potapljaški center 
Subaquatic iz Umaga, Scubatom, 
CPA, Foto Faraon, kmetija Bene-
detič, MM Sub, DiGold, slaščičarna 
Šmon, hotel Jelovica Bled in po-
tapljaško društvo Bled. Zahvale 
gredo tudi podjetju DVZ Ponikve 
za vsa priznanja, kolajne in pokale, 
podjetju Infrastruktura Bled, ki je 
dovolilo uporabo grajskega kopa-
lišča, Občini Bled, ki je omogočila 
brezplačno parkiranje za tekmo-
valce, ter Slovenski potapljaški zve-
zi za finančno podporo.
Še enkrat zahvala vsem udeležen-
cem in čestitke vsem nagrajencem.

Mednarodno tekmovanje v podvodni fotografiji
FOTO

FOTO
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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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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 avgusta:
Koliko se potapljate v 
slovenskih vodah?
1.  Večino svojih potopov.
2.  Tretjino svojih potopov.
3.  Četrtino svojih potopov.
4.  Manj kot četrtino svojih 

potopov.
5.  V slovenskih vodah se še 

nisem potapljal.

Anketa meseca julija:
Kje prebirate oziroma pridobivate 
informacije o novosti pri potapljanju?
1. Na Internetu.
2. V revijah.
3. V reviji Potapljač.
4. V knjigah.
5. Na TV.
6. Pri sopotapljačih.
7. Pri inštruktorju potapljanja.

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




