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NAPOVEDNIK
NAPOVEDNIK
Aktualni dogodki

Luwigana Tournament 2012
Ljubljana - Bazen Tivoli
DPA pH Ljubljana  
KONTAKT:  Peter Grosman
 041 792 984
 uwh.slo@gmail.com

24

Neptunova sarma 2013
Piran
PLK Koper 
KONTAKT:  Boris Vuga
 041 339 107
 boris@klub-plk-koper.si

22. tradicionalni Božični potop
Renče
DPD Soča N. Gorica 
KONTAKT:  Andrej Šekli
 041 558 705
 info@dpdsoca.si

Projekcija podvodnih fotografij
Murska Sobota
PD Murska Sobota 
KONTAKT:  Matjaž Grilec
 041 623 247
 matjaz.grilec@amis.net

Legenda o potopljenem zvonu
Bled, Grajsko kopališče
DPD Bled 
KONTAKT:  Marjan Lakota
 031 778 146
 marjan.lakota@gmail.com

DRM OnLine - začetek natečaja
Ljubljana
DRM Ljubljana 
KONTAKT:  Jure Gasparič
 041 677 615
 drm-online@drm-drustvo.si
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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 agen-
ciji/šoli lahko dodate več šol (CMAS, PADI, SSI, SPZ, ...), če 
ste instruktor potapljanja pa dodajte tudi SPZ-Sloveni-
ja (zaradi DANovega obveščanja SPZ za potrebe licen-
ciranja). Vpišite svoj e-mail naslov, na katerega boste 
prejemali obvestila (tudi morebitna pozabljena gesla) 
in vaš poštni naslov na katerega vam bodo poslali za-
varovalno polico. 

b) če ste že član, vpišite svojo DAN številko (prepišite jo 
iz DAN izkaznice 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.

NovEMBER
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UVODNIK
Potapljanje kot šport

Potapljanje večina doživlja kot svojevrstno 
rekreacijo z izjemnimi doživetji in s čarobno-
stjo bivanja v ljudem povsem tujem mediju. 
Izkušnja prvega potopa je pri mnogih pove-
zana s povsem razumljivim nelagodjem, vča-
sih svojevrstnim strahom, da ne bi bilo kaj 
narobe, pri nekaterih se pojavi tudi utesnje-
nost. Že po nekaj potopih ti občutki preide-
jo v pazljivost in se zmeraj bolj nadgradijo z 
vzhičenostjo in s ponosom, da ti je dano po-
četi nekaj ekskluzivnega, nekaj, za kar je ve-
čina drugih prikrajšana. Izkušnje naslednjih 
petdeset, sto ali več potopov omogočijo, da 
postane samo bivanje pod vodo nekaj pov-

sem samo po sebi umevnega in se lahko v celoti prepustimo lepotam pod-
vodnega sveta. Potapljanje postane užitek bivanja pod vodo. Sproščenost 
in spokojnost pod vodo pa naj ne temelji zgolj na rutiniranosti potapljanja, 
ampak je treba ohraniti tudi pazljivost in predvsem doslednost pri varnostnih 
pravilih.
Potapljači, ki se pod vodo počutijo »kot ribe v vodi«, si hitro omislijo še kakšne 
dodatne dejavnosti. Od ljubiteljskega fotografiranja pa vse do resnega ukvar-
janja s podvodnimi športi. V Sloveniji gojimo skoraj vse potapljaške športe in 
naši športniki so tudi mednarodno uspešni, pogosto sodijo v sam svetovni 
vrh. O njihovih uspehih in dosežkih poročamo v skoraj vsakem Potapljaču in 
tudi ta številka ni izjema. Vrhunski športni rezultat je pogojen z napornimi 
treningi in neverjetno voljo ter disciplino. Pri potapljanju je to še toliko bolj 
izrazito, saj gre za ekstremne telesne napore na meji vzdržljivosti in mentalno 
stabilnost pod vodo, v ljudem tujem mediju. Država praviloma za preko 100 
licenciranih športnikov namenja zgolj 2500 € na leto, zato smo na naše špor-
tnike in njihove dosežke lahko še toliko bolj ponosni. Kljub temu, da poskuša 
SPZ iz drugih svojih virov prispevati še približno dvakrat toliko, je vse to obču-
tno premalo zgolj za kotizacije in potne stroške na tekmovanja. 
Potapljaški športi niso popularni kot nogomet ali tenis. Razen potapljačev jih 
tudi redki razumejo in spremljajo. Prav zaradi tega v Slovenski potapljaški zve-
zi poskušamo svoje poslanstvo opravljati tudi preko akcij, kot je npr. Naj špor-
tnik SPZ. Vsem našim športnikom se zahvaljujem za več kot dostojno zasto-
panje Slovenije in SPZ-ja. Za dosežene rezultate vam iskreno čestitam, vaše 
prihodnje uspehe pa naj spremlja tudi doslednost pri varnostnih pravilih.

dr. Mitja Slavinec

UVODNIK

POTAPLJANJE KOT ŠPORT
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S prihodom jeseni marsi-
kateri potapljač začne raz-
mišljati o suhi potapljaški 
obleki. Najlepši del pota-
pljaške sezone se namreč, 
vsaj po prepričanju enega 
od avtorjev članka, začne 
šele jeseni, ko je voda še 
topla, množic turistov pa 
ni več. Septembra in okto-
bra se v mokri neoprenski 
obleki še zdrži, potem pa 
je zares čas za premor do 
pomladi ali pa nakup suhe 
potapljaške obleke.

Tekst: Igor Vrhovec, Matjaž Babič 
Foto: igor vrhovec

ENAJST RESNIC IN ZMOT O SUHIH OBLEKAH

V preteklosti so bile suhe obleke 
dokaj drage in večini nedose-
gljive. »Suhi srečneži« so v po-
govorih z »mokrimi nesrečneži« 
seveda še nekoliko pretiravali o 
tem, kako dober moraš biti, da 
se s suho obleko sploh lahko po-
tapljaš in kaj vse se jim je že zgo-
dilo – kar so seveda kot superi-
orni potapljači vedno elegantno 
rešili! A dvom o smislu nakupa 
in uporabe suhe 
obleke se je prijel 
in žal pri marsi-
kom še ostaja.
Z namenom objektivne predsta-
vitve uporabnosti suhih oblek v 
članku navajava enajst zmot in 
resnic o suhih potapljaških oble-
kah.

1. V suhi obleki bom vedno po-
polnoma suh/-a.
Načeloma smo suhi, vendar iz 
obleke po potopu vedno ne 
pridemo suhi kot poper. »Suhi« 
od okoliške vode že, od svojega 
potu in vlage zraka znotraj oble-
ke pa ne. Kako vlažno nam je, je 
odvisno od uporabljene podo-
bleke. Pri takšni, ki diha oziroma 
odvaja znoj od telesa na svojo 
zunanjo stran, bo koža suha, po-

vršina podobleke pa bo nekoliko 
vlažna. To je še toliko bolj očitno 
zlasti v toplejših mesecih, pozi-
mi pa običajno manj. Vlažna je 
seveda tudi notranja stran suhe 
obleke, saj je v stiku s podoble-
ko. Zato je priporočljivo, da ima 
suha obleka na koncu hlačnic 
mehke neoprenske nogavice in 
ne škornjev, saj lahko tako kar 
celo obleko pri sušenju obrne-
mo odznotraj navzven.

2. V suhi obleki me ne bo nikoli 
zeblo.
Točno, vendar smo ljudje različ-
ni, nekateri zazebe prej kot dru-
ge. Primernejši izraz je, da nas bo 
v suhi obleki kvečjemu »hladilo«, 
vendar je to še daleč od kritične 
ohladitve »telesne sredice«, ko 
pričnemo drgetati. Pri potaplja-
nju s suho obleko ob vstopu v 
vodo tudi ni občutka, kot da bi 
mrzla voda preko hrbta tekla za 
vrat. Ko prideš iz vode, občutiš, 
da te podobleka greje, in veli-
ko uporabnikov suhe obleke se 
v mokri obleki potaplja le še v 
vročih poletnih mesecih, preo-
stali čas pa v suhi. Zeblo nas bo 
morda le v roke in glavo – v slo-

venskem morju morda nekako 
od konca decembra do začetka 
maja. Potrebujemo torej debe-
lejšo kapuco in mokre rokavice, 
lahko pa si omislimo tudi udobje 
prvega razreda, suhe rokavice.

3. V suhi obleki sem slabše 
gibljiv/-a.
Točno, a v trilaminatni obleki manj 
kot v neoprenski. To npr. čutimo 

ob koncu po-
topa, ko se po 
lestvi spravlja-
mo na barko 

ali lezemo v gumenjak. Obleka je 
stisnjena in nekoliko težje si sna-
memo plavuti. Podobno naletimo 
včasih med potopom na težavo, 
kako roko v komolcu popolnoma 
upogniti, da bi npr. poravnali kom-
pas s smerjo gibanja telesa. Pro-
blem je enostavno rešljiv – pazimo, 
da je v obleki vedno primerna ko-
ličina izolacijskega plina (običajno 
zraka). Seveda pa ne smemo pre-
tiravati. Nasploh s suho obleko (v 
primerjavi z mokro) pod vodo ne 
delamo akrobacij in se ne posta-
vljamo na glavo, temveč plavamo 
mnogo bolj umirjeno in vedno v 
pravilni legi, tako da plin v obleki 
zadržujemo ob telesu.

“Imeti ali ne imeti? Vsekakor imeti.”

TEHNIKA

Suhe obleke
TEHNIKA
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4. Suha obleka je nevarna, ker 
me lahko napihne in z nogami 
naprej odnese na gladino.
Ne. Če opravimo tečaj za upora-
bo suhe obleke in si naberemo 
nekaj izkušenj na plitkih potopih, 
ni prav nič nevarno. Na tečaju se 
naučimo o vrstah suhih oblek in 
podoblek, o ravnanju z njimi in o 
vzdrževanju, o pravilnem polo-
žaju v vodi, ko zadržujemo zrak 
ob telesu, in o tem, kako ravnati 
v primerih, ko bi se npr. zataknil 
ventil za polnjenje suhe obleke.

5. V suhi obleki moram imeti 
več uteži.
Da, potrebnega bo več svinca. 
Če pri mokri obleki potrebuje-
mo npr. 8 kg, bo pri suhi obleki 
potrebnih približno 12 kg uteži. 
Trilaminatne suhe obleke in oble-
ke iz komprimiranega neoprena 
zahtevajo manj uteži kot obleke 
iz debelejšega navadnega neo-
prena. Prevelika obleka bo zah-
tevala več uteži kot obleka prave 
velikosti. In še, lepši spol bo zara-
di »naravno« večje plovnosti po-
treboval nekaj več kot močnejši 
spol.

6. Suha obleka se ne splača, ker 
je to samo za prave zimske raz-
mere.
Ne, tudi junijski potop na do-
brih dvajset metrov globine na 
kakšno razbitino v slovenskem 
morju je lahko kar neprijetno 
hladen. Za plitvo morje, kakršno 
je slovensko, je suha obleka go-
tovo uporabna vsaj od začetka 
novembra in vse do konca junija.

7. Suho obleko si je težko obleči 
– vedno mi bo moral nekdo po-
magati.
Ne, je pa vse odvisno od tega, 
kako je obleka narejena. Pri oble-
kah z zadrgo spredaj se z lahkoto 
sami oblečemo in slečemo, pri 
oblekah z zadrgo na hrbtu pa … 
no ja, tako ali tako se vedno pota-
pljamo v parih. »Mojstri« si znajo 
sami zapreti tudi zadrgo na hrb-
tu, a to za zadrgo (in našo suhost) 

ni najbolje, saj lahko v njene zob-
ce hkrati zapnemo tudi material 
podobleke.

8. Če kupim suho obleko, mo-
ram imeti še posebno podoble-
ko.
Ne in da. V suhi obleki smo nače-
loma lahko v suknjiču in kravati 
kot James Bond. Ali pa v kavboj-
kah, jopici, trenirki itd. Vsekakor 
v nečem, kar nam nudi dobro 
toplotno izolacijo. Domača ple-
tena jopica sicer ni preveč pri-
poročljiva, saj se koščki volne 
lahko zataknejo v zobce zadrge. 
Čisto praktičen nasvet pa je: prvo 
leto morda lahko uporabljamo 
kar trenirko, ko pa pridobimo 
izkušnje, si kupimo posebno po-
dobleko. Njen notranji material 
namreč od telesa odvaja vlago, 
polnilo pa je odličen izolator, ki se 
pod pritiskom stisne, sicer pa se 
razpre, zajame plin v obleki in do-
bro toplotno izolira. Poleg tega 
polnilo slabše absorbira vodo kot 
naravni materiali in potapljanje 
s takšno podobleko je v primeru 
predrtja suhe obleke in posledič-
no vdoru vode vanjo varnejše.

9. Če kupim suho obleko, bom 
moral nakupiti še kup druge 
opreme.
Ne, načeloma so potrebne le 
nove plavuti in nekaj dodatnih 
uteži. Cev za priključitev oble-
ke na prvo stopnjo regulator-
ja že pride v kompletu s suho 
obleko. Če ima obleka name-
ščene mehke neoprenske no-
gavice, morda lahko preko njih 
nataknemo kar svoje stare ne-
oprenske škornje z gumijastim 
podplatom in tako novih pla-
vuti ne potrebujemo.

10. V suhi obleki ne morem 
več »lulati«, kadar me je vo-
lja.
Ne, lahko »lulamo«, vendar mo-
ramo biti pravilno »opremlje-
ni«. Najenostavnejše so plenice 
za odrasle, zahtevnejši pa lah-
ko uporabijo ventil za urinira-
nje (Potapljač št. 61).

11. Suha obleka je samo za 
»specialce«, jaz pa sem nava-
den potapljač.
Ne, kajti, če je to res, potem sta 
tudi boljši polovici obeh avtor-
jev »specialki«. Če se potrudi-
mo in opravimo tečaj za upo-
rabo suhe obleke, jo bomo po 
kakšnih desetih potopih že kar 
dobro obvladali in postala nam 
bo kot »druga koža«.

Imeti ali ne imeti? Vsekakor 
imeti. Poleti uporabite tanjšo 
podobleko ali le športno perilo, 
ki od telesa odvaja znoj, pozimi 
uporabite debelejšo. Podoble-
ko oblečete v miru doma, na 
mestu potopa preko nje oble-
čete le še suho obleko, rokavice 
in kapuco. Po potopu je posto-
pek obraten: slečete in pospra-
vite le suho obleko, rokavice 
in kapuco, na sebi pa obdržite 
že oblečena suha oblačila. Ni 
neprijetnega mraza, ko s sebe 
potegnete mokro neoprensko 
obleko, ni kasnejšega smrka-
nja zaradi prehlada in ni težav 
z mehurjem.

TEHNIKA

Suhe obleke
TEHNIKA
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Potapljanje v jamah se bi-
stveno razlikuje od pota-
pljanja v odprtih vodah. 
Pri slednjih se je ob teža-
vah vedno mogoče dvigni-
ti na površino, v jami pa je 
za vrnitev treba preplavati 
celo pot do izhoda. 

Jamsko potaplJanJe

Poleg tega je v jami tema, prostor 
je zelo omejen, če je v njej več 
prepletajočih se rovov, se zlahka 
izgubimo. Zaradi dviganja blata s 
tal ali usipanja materiala s stropa 
se lahko vidljivost tako poslabša, 
da tudi najboljša svetilka nima več 
nobenega učinka. Čeprav se ob 
vsem naštetem zdi prevladujoče 
mnenje, da je jamsko potapljanje 
adrenalinski šport, logično, bom 
poskušal razložiti, zakaj je to mi-
šljenje popolnoma napačno.

Začetki jamskega potapljanja
Vrnimo se 35 let nazaj na Florido, 
kjer se je jamsko potapljanje, kot 
ga poznamo danes, začelo. Na Flo-
ridi je veliko izvirov z jezeri, ki jih 
napaja voda iz sifonov. Jezera so 
bila privlačna za potapljače v od-
prtih vodah, a tudi jame, ki se na-
daljujejo za temi jezeri, so bile že 
v preteklosti prav tako mamljive. 
Brez ustreznega znanja in izkušenj, 
ki jih v tistih časih še ni bilo dovolj, 
se je marsikateri »izlet« v jamo 
končal tragično. Nesreč je bilo to-
liko, da je vlada celo razmišljala, da 
bi potapljanje v jame enostavno 
prepovedala. Tovrstna prepoved 
pa bi bila za tiste kraje približno tak 
udarec, kot če bi pri nas prepove-
dali obiskovanje hribov. Kmalu se 
je pojavila rešitev. Pionir jamskega 
potapljanja Sheck Exley je zbral 
vzroke za vse dokumentirane ne-
sreče, jih analiziral, objavil in pov-
zel. Najpomembnejše ugotovitve 
so bile, da je v jamo treba vleči 
vrvico, ki služi kot orientacija (tako 

najdemo izhod iz jame), da mora-
mo imeti v jami dovolj svetilk (saj 
lahko kakšna odpove) in da mora-
mo, v nasprotju s potapljanjem v 
odprtih vodah, imeti vedno dovolj 

zraka v jeklenkah za pot iz jame in 
za nepredvidene okoliščine. Ta ne-
precenljiva študija je bila temelj za 
izobraževanje – tečaje jamskega 
potapljanja, ki so nadgradnja teča-

jem potapljanja v odprtih vodah. 
Večina programov različnih šol, ki 
se ukvarjajo s poučevanjem pota-
pljanja v jamah, še vedno temelji 
prav na tej Exleyjevi študiji.

Če primerja-
mo izobraže-
vanje za varno 
potapljanje v 
jamah z izo-
braževanjem 

za druge podobne dejavnosti, 
ugotovimo, da je izjemno kakovo-
stno in kandidata dobro pripravi 
na varno potapljanje v jame. Na 
tečaju namreč vseh nepredvide-

Devil's Ear, eden izmed dveh vhodov v razvejani sistem Ginnie Springs na Floridi, 
ki je med jamskimi potapljači najbolj priljubljen. 

Jama Peacock I na Floridi. Kmalu za vhodom skuša tabla z opozorili neizkušene 
potapljače še zadnjič odvrniti od potopa globlje v jamo. 

“večina nesreč se zgodi zaradi 
pomanjkanja izkušenj.”

IZOBRAŽEVANJE

Jamsko potapljanje
IZOBRAŽEVANJE

Tekst: Uroš Ilič • Foto: Uroš Ilič, Igor Vrhovec, 
Leopold Bregar, Peter Gedei
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nih situacij, ki se lahko pripetijo, ne 
obdelamo le teoretično, ampak jih 
tudi praktično preizkusimo, tako 
da se mora tečajnik rešiti iz vsake 
izmed težav, ki se je v realnosti že 
komu zgodila, ter varno izplavati 
iz jame. To na tečajih delamo pod 
nadzorom enega ali več inštruk-
torjev, a vse okoliščine so realne in 
v jamskem okolju. Najpogostejše 
nepredvidene težave, ki se jim na 
treningu še posebej intenzivno 
posvečamo, so npr. prekinjeni do-
tok zraka, odpoved opreme (sve-
tilke ali česarkoli drugega), izguba 
orientacije ali sopotapljača, za-
pletenost v vrvico ipd. Žal pa tudi 
mnogi, sicer izkušeni potapljači v 
odprtih vodah še vedno mislijo, da 
se lahko jamskega potapljanja na-
učijo sami, npr. iz interneta. Čeprav 
nekdo brez ustreznega (jamskega) 
znanja sicer res lahko opravi poto-
pe v jame, ki se končajo srečno, se 
ob težavah težko reši brez znanja 
in izkušenj. To dokazuje tudi stati-
stika: večina nesreč se zgodi zaradi 
pomanjkanja izkušenj, hkrati pa je 
dokaz tudi dejstvo, da se je število 
nesreč drastično zmanjšalo, ko se 
je razvil učinkovit in kakovosten 
sistem izobraževanja. Upam si tr-
diti, da se primerno usposobljeni 
jamski potapljač zaradi dolgotraj-
nega treninga, ki ga usposabljanje 
zahteva, varneje potaplja v jamah, 
kot se po naših cestah vozi moto-
rist, ki je opravil nekaj ur voženj 
in izpit, naslednji dan pa gre brez 
izkušenj s 150-konjskim motorjem 
na cesto.

v jamah ni adrenalina
Vrnimo se k trditvi o jamskem po-
tapljanju kot (ne)adrenalinskem 
športu. Pri vožnji z dirkalnim mo-
torjem in mnogih drugih športnih 
dejavnostih gre za poganjanje 
adrenalina po žilah, medtem ko 
v jamah adrenalina preprosto ne 
sme biti. Kdor se v jame potaplja 
zaradi adrenalina, gotovo ni uspe-
šno opravil primernega izobraže-
vanja za jamsko potapljanje in se 
spravlja v veliko nevarnost. Nobe-
no potapljanje z avtonomno po-

tapljaško opremo ni »šport«, tudi 
jamsko ne. Vsaj v tekmovalnem 
smislu ne. V nasprotju s prostim 
potapljanjem, pri katerem z na-
prezanjem telesa do skrajnih zmo-
gljivosti podirajo globinske rekor-
de, v potapljanju namreč nihče ne 
tekmuje z nikomer (izjema so le 
organizirana tekmovanja podvo-
dne fotografije in filma, pa še tu ne 
tekmujejo v potapljanju, ampak v 
drugih veščinah).

Smisel potapljanja v jame
V dojemanju smisla tega početja 
se potapljači razlikujejo med se-
boj. Potapljanje v odprtih vodah, 
pa tudi v jamah, je za nekatere, 
morda celo za večino potapljačev 
prostočasna dejavnost, kot je za 
druge npr. kolesarjenje, hoja v hri-

be ali gledanje televizije. Večina 
potapljačev ob pogledu na sliko 
lepe floridske jame navdušeno 
zavzdihne. Tečaj jamskega pota-
pljanja pomaga razširiti obzorja, 
saj lahko obiščemo lokacije, ki so 
specifične – jame. Nekatere po-
tapljače pritegnejo jamske živali, 
drugi se navdušujejo nad jamski-
mi oblikami. V Mehiki so npr. v za-
litih jamah kapniki in okrasje, ki se 
lahko kosajo s tistimi v Postojnski 
jami. Ker imamo v Sloveniji le 43 
km morja in več kot 10.000 jam (v 
mnoge od teh se je mogoče tudi 
potopiti), potapljači s potaplja-
njem vanje preprosto razširijo mo-
žnosti za svojo dejavnost.
Nekaj povsem drugega je razisko-
vanje v jamah, ki ga lahko delimo 
na dva tipa. Raziskujemo lahko iz-

Raziskovalni potop v Črni gori, 50 m globoko v jami, odkriti leta 2011.

Jamsko potapljanje

IZOBRAŽEVANJE
IZOBRAŽEVANJE
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vire in ponore, ki so popolnoma zaliti z vodo. Najbolj 
poznani so izviri Ljubljanice v Retovju na Vrhniki, Div-
je jezero pri Idriji, izvir Bilpa ob Kolpi, izvir Dobličice 
v Beli krajini, ... Seveda so te jame primerne tudi za 
neraziskovalni obisk, a mnoge med njimi še niso do 
konca raziskane, zato raziskave še potekajo. Lep pri-
mer je Divje jezero, ki bo z globino 160 m in dolžino 
prek 500 m zaradi zahtevnosti še nekaj časa ostalo 
uganka.
Raziskujemo pa tudi z vodo zalite rove (sifone) v su-
hih jamah. Če je izvirnih in ponornih jam v Sloveniji 
dostopnih nekaj deset, pa je teh nekaj sto. S klasično 
jamarsko vrvno tehniko je treba priti do sifona, nato 
s tehniko jamskega potapljanja preplavati sifon, na 
drugi strani pa nadaljevati po suhi jami. Vsako leto v 
Sloveniji odkrijemo nekaj novih nadaljevanj za sifoni.
Raziskovanje v jamah ima poseben čar in pogosto 
tudi pomembno prispeva k znanosti! Razen morskih 
globin je površje našega planeta bolj ali manj razi-
skano – človekova noga je že stopila v najodročnejši 
pragozd in splezala na najzahtevnejše vrhove. V jami 
pa – pol ure vožnje od svojega doma – lahko odkrije-
mo svet, kjer pred nami, razen nekaj jamskih pajkov 
in človeških ribic, ni bil še nihče.

Uroš llič se ukvarja z jamskim potapljanjem od leta 
1999 in je v tem času opravil 460 potopov v jame 
v več državah. Med letoma 2004 in 2010 je trikrat 
obiskal Florido in vsakič opravil dodatno stopnjo 
inštruktorskega tečaja za jamsko potapljanje po 
eni najstarejših in najbolj priznanih šol jamskega 
potapljanja NACD. Ukvarja se z raziskovanjem jam 
in poučevanjem jamskega potapljanja.

Start regate smo zamudili. V trenut-
ku, ko smo pripluli do prve boje, je 
okoli nje zavijala imenitna jadrnica 
Esimit 2 z modrim glavnim jadrom, 
tik za njo pa Maxi Iena, ki jo je samo-
zavestno in zanesljivo krmaril Mitja 
Kosmina. Tokratna Barkolana je bila 
ena najpočasnejših v zgodovini te 
znamenite tekme. Vmes je dobri 
dve uri zavladalo popolno brezvetr-
je, sonce se je prebilo skozi oblake in 
morje se je popolnoma umirilo. Naš 
krmar je brezvetrje izkoristil za skok 
v še 21 stopinj Celzija toplo morje. 
Okoli dveh popoldan je po skoraj 
štirih urah jadranja proti cilju pri-

Člani PLK smo si tudi letos 
ogledali Barkolano, najšte-
vilčnejšo mednarodno re-
gato, na kateri je nastopilo 
kar 1737 jadrnic iz vsega 
sveta.

Tekst: Tea Štoka • Foto: PlK

44. Barkolana

plula posadka na jadrnici Esimit 2, in 
sicer 35 minut pred drugouvrščeno 
Maxi Ieno. Kar dve tretjini od vseh 
posadk je obupalo in odstopilo, saj 
se nekaterim v tem času ni uspelo 
prebiti niti do prve boje.
Naš krmar nas je zapeljal na mi-
mohod tik do pomola pred Piazza 
d'Unità. Mimo nas so plule jadrnice, 
ki so spremljale regato. Na nebu je 
kraljeval helikopter, ob regatnem 
polju so pluli čolni obalne straže, 

ki so budno bdeli nad regato, po 
morju so brzeli skuterji z miličniki 
v elegantnih potapljaških neo-
prenih. Tudi na morju se je čutilo 
slovesno razpoloženje. Pluli smo 
mimo Maxi Iene, nato pa obrnili 
premec v smeri proti Debelemu 
rtiču. Razpoloženje petčlanske 
posadke je bilo na višku. Skupaj 
smo preživeli nepozaben nedeljski 
dan ob spremljanju te resnično 
legendarne regate.

REPORTAŽA

Barkolana
REPORTAŽA

Raziskovalni potop v jami Ferranova buža nad Vrhniko na 
globini 160 metrov.

IZOBRAŽEVANJE

Jamsko potapljanje
IZOBRAŽEVANJE



65 - 2012 • Potapljač • 9 

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 decembra:
Ali se pozimi potapljate?

1. Da, moja potapljaška sezona 
traja celo leto.

2. Pozimi naredim nekaj 
 potopov.
3. Pozimi se ne potapljam.

Anketa meseca novembra:
Ali ste po potapljanju kdaj imeli 
težave z ušesi?
1. Pogosto imam težave z ušesi.
2. Redko imam težave z ušesi.
3. Z ušesi sem imel težave le 

enkrat.
4. Nikoli nisem imel težav z ušesi.

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

Življenje je dragoceno in 
eno samo. S projektom 
iHELP zato »Skupaj rešuje-
mo življenja!«

Tekst: Primož Velikonja, Borut Lončarevič 
in Andraž Ogorevc • Foto: iHElP

iHELP - mobiLna aPLikacija, ki rEšujE živLjEnja

Nenaden srčni zastoj je vodilni 
vzrok smrti v svetu. Po ocenah 
strokovnjakov je v Sloveniji 5 do 
6 srčnih zastojev dnevno; v pov-
prečju torej okoli 2.000 na leto 
(Ploj in Gradišek, 2006).
Pri nenadnem srčnem zastoju 
(nenadno prenehanje delovanja 
srca, zaradi česar oseba meji med 
življenjem in smrtjo (Bardy et al., 
2008)) je hitro ukrepanje ključne-
ga pomena. 
Brez izvajanja temeljnih postop-
kov oživljanja (TPO) po 4 do 5 
minutah lahko v 
možganih pride 
do nepopravljivih 
okvar. Oživljanje 
oz. izvajanje TPO s 
strani laikov in zgodnja defibrila-
cija zato pogosto rešujeta življe-
nje.
Na podlagi predpisa (Uradni list 
RS št.:45/97 in 2007) mora enota 
NMP od časa prejema klica do 
časa, ko vozilo odpelje na kraj do-
godka, trajati dve minuti ali manj. 
Ko k temu prištejemo še čas, po-
treben za vožnjo ter pripravo eki-
pe za pomoč poškodovancu, kaj 
kmalu ugotovimo, da je posre-
dovanje v manj kot 10 minutah 
velik uspeh. Pri tej ugotovitvi se 

vprašamo, ali obstaja način, kako 
izboljšati odzivni čas pri izvajanju 
temeljnih postopkov oživljanja v 
primeru nenadnega srčnega za-
stoja. 
Ideja o projektu iHELP je nastala 
leta 2011. Cilj projekta iHELP je 
znižati trenutno visoko stopnjo 
umrljivosti v primeru nenadnega 
zastoja srca, povečati informira-
nost o možnih načinih pomoči 

žrtvam srčnega zastoja, izboljšati 
mrežo defibrilatorjev v Sloveniji 
kot tudi izboljšati način družbe-
no odgovornega komuniciranja. 
iHELP aplikacija prav tako omo-
goča hitro obveščanje tudi v pri-
merih drugih nesreč, kot so na 
primer prometne nesreče, mož-
ganske kapi, epileptični napadi, 
padci itd. 
Mobilna aplikacija iHELP je eno-
stavna za uporabo. Z enim samim 
dotikom na mobilnem telefonu 
lahko družinskemu članu, prija-

telju, neznancu ali sebi rešimo 
življenje. iHELP mobilna aplika-
cija poleg profila uporabnika 
nudi navodila o izvajanju temelj-
nih postopkov oživljanja (TPO), 
omogoča izobraževanje o prvi 
pomoči in pošilja SOS sporočila 
poklicnim reševalcem, družini, 
prijateljem in vsem iHELP upo-
rabnikom aplikacije v radiju 300 
metrov od ponesrečenca. Vzpo-
redno se oddajajo informacije o 
trenutni lokaciji ponesrečenca, 
prav tako pa so z uporabo apli-
kacije dostopne informacije o 
najbližjih avtomatskih električnih 
defibrilatorjih (AED), bolnišnicah, 
zdravstvenih domovih in lekar-
nah. 
Aplikacija deluje na vseh pame-
tnih telefonih, kot so iOS (iPhone 
3GS, 4, 4S), Android, OS (4.6, 4.7; 

5x in 6x), Windows 
Phone 7, webOS, 
Symbian, Bada. 
iHELP aplikacija je po-
vezovalni člen znotraj 

verige preživetja. Gradi jo paleta 
izvrstnih rešitev, poenostavitev in 
odgovorov na mnoga vprašanja. 
Pa vendar potrebuje ljudi, reše-
valce kot tudi uporabnike, ki apli-
kaciji dajejo življenje. Ti so s svo-
jim znanjem in pripravljenostjo 
ali potrebo po pomoči osnovni 
gradniki mreže, ki s pomočjo 
iHELP aplikacije lahko pomagajo 
družini ali sočloveku oz. rešujejo 
življenja.
Več o projektu na spletni strani: 
www.ihelp.si.

“Nenaden srčni zastoj je vodilni 
vzrok smrti v svetu”

TEHNIKA

iHELP
TEHNIKA
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Nihče jim ni namenil dodatne 
pozornosti, vse dokler mi ni po-
tapljaški kolega Jure Žvan ome-
nil, da je zasledil večjo kolonijo 
teh školjk. Letos je na njihovo 
prisotnost opozorila tudi biolo-
ginja mag. Špela Remec Rekar. 
Vzorci so potrdili domnevo, da 
gre za tujerodno školjko vrste 
Dreissena polymorpha, s sloven-
skim imenom »zebrasta školjka« 
ali »trikotničarka«. Velja za eno 
najbolj invazivnih vrst organiz-
mov na svetu.

Na kratko o školjki 
D. polymorpha je majhna slad-
kovodna školjka, ki je bila prvič 
opisana leta 1769. Izvira iz rek 
porečij Volge, Dnjepra in Urala. 
Zraste do velikosti 5 centimetrov 

Pred dvema letoma smo po-
tapljači Društva za podvo-
dne dejavnosti Bled (DPD 
Bled) v Blejskem jezeru pr-
vič opazili nekaj primerkov 
nepoznane vrste školjk. 

Tekst: Rok lesjak • Foto: DPD Bled

Blejsko jezero napadla zeBrasta školjka

“Ustrezne rešitve torej še ni.”

(doslej največji primerek, naj-
den v Blejskem jezeru, je meril 
2,8 cm). Ime »zebrasta školjka« 
je dobila po značilnem zebra-
stem vzorcu. Ena sama odrasla 
školjka na dan prefiltrira pribli-
žno štiri litre vode. S tem sicer 
prispeva k prozornosti vode, 
saj se školjka prehranjuje z or-
ganskim drobirjem. To vpliva na 
populacijo planktona, s katerim 
se prehranjujejo druge živalske 
vrste, hkrati pa vpliva na rast fo-
tosintetskih bakterij, ki so lahko 
zdravju škodljive. 
Školjka ima neverjetno sposob-
nost, da »slabe stvari« v vodi 
dobesedno izpljune, pred njej 
škodljivimi strupi se celo zapre. 

Tako zaprta lahko preživi tudi 14 
dni. Trikotničarka spolno dozori 
približno šest tednov po pritr-
ditvi, doživi pa štiri do pet let. 
V času razmnoževanja izleže od 
30.000 do enega milijona pro-
stemu očesu nevidnih jajčec. Od 
tega jih 2-5 % doživi odraslost. 

Z drugimi besedami, v svojem 
življenju lahko ena sama zebra-
sta školjka zapusti za seboj na 
deset tisoče školjk, kar pomeni, 
da je invazija te vrste lahko res 
uspešna.
Zaradi naravne trdoživosti so 
se pritrjene na plovila kot slepe 
potnice ali v balastnih vodah 
razširile po svetu. Verjetno so z 
neočiščenimi plovili zašle tudi v 
Blejsko jezero. 

Problemi po svetu
Navedene školjke povzročajo 
precej preglavic. V gospodarstvu 
delajo škodo predvsem na hidro-
elektrarnah, saj mašijo dovodne 
cevi turbin, preraščajo zapornice 

za regulacijo 
nivoja vode 
in podobno. 

Samo v ZDA, skupaj s sorodno 
»Quagga školjko«, po uradnih 
podatkih letno naredijo za pri-
bližno 500 milijonov do milijarde 
dolarjev škode. Zelo podobna 
slika je žal tudi v veliko evropskih 
jezerih, kjer že izginjajo nekateri 
avtohtoni organizmi. 

BIOLOGIJA

Školjka v Blejskem jezeru
BIOLOGIJA
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Podvodni ribolov
ŠPORT

ŠPORT

iskanje potencialne rešitve
Kar nekaj raziskovalnih inštitucij po 
svetu išče ustrezne rešitve za odstra-
nitev te invazivne vrste. V kontroli-
ranem okolju laboratorijev so se za 
uspešne izkazale metode uničenja s 
klorom, paraziti in z drugimi meto-
dami. Žal pa so ti načini za zatiranje 
v naravnem okolju neprimerni, saj 
so stranske posledice nepredvidljive. 
Ustrezne rešitve torej še ni.

Možen scenarij za Blejsko jezero 
in okolico 
Trikotničarka v Blejskem jezeru nima 
naravnega sovražnika, ki bi uravna-
val njeno populacijo, hkrati pa ima 
na razpolago precej hrane. Zato se 
verjetno upravičeno bojimo, da bo 
njena populacija eksponentno nara-
sla v zelo kratkem času. Tako so lahko 
zaradi pomanjkanja hrane prizadeti 
ostali vodni organizmi, kot so ribe 
in potočni škržek, naša avtohtona 
vrsta školjke, saj se trikotničarke na-
selijo tudi na njih in jim posledično 
preprečijo prehranjevanje. V kolikor 
bi se školjke naselile ob obali in pre-
rasle prodnato dno, bi to pomenilo 
velik udarec za turizem. Njihovi ostri 
robovi povzročajo ureznine, kar je 
zelo moteče za kopalce. Nenaza-
dnje, larve (jajčeca) školjke lahko z 
Jezernico vstopijo tudi v Savo, to bi 
dalo tej naravni katastrofi čisto novo 
dimenzijo. Hidroelektrarne zgornje 
Save so tako prve na udaru, saj bo 
potrebno cevi mehansko čistiti. 

Predlagani ukrepi 
Nemudoma bi bilo potrebno omejiti 
dostop plovilom v jezero, hkrati pa 
ozavestiti lastnike »naših« plovil, 
kako jih očistiti, preden jih presta-
vijo v druga vodna okolja. Pri izlivu 
jezera bi bilo potrebno poskrbeti za 
nekakšno vodno filtriranje in s tem 
preprečiti nadaljnjo okužbo Jezer-
nice in Save. 
Pozivamo strokovnjake, da bodisi 
potrdijo ali ovržejo naša opažanja, 
potapljače pa, da nas opozorijo na 
nove lokacije, kjer so školjko opazili. 
Vsekakor smo potapljači DPD Bled 
pripravljeni pomagati pri dodatnih 
raziskavah in reševanju jezera.



12 • Potapljač • 65 - 2012

Potapljači že od nekdaj 
iščemo nove, razburljive 
potapljaške lokacije, ki jih 
včasih najdemo v tropskih 
krajih ali na severnem te-
čaju, včasih pa so takšne 
lokacije prav pred našim 
nosom in za njih sploh ne 
vemo.

Tekst: Blaž Mihev • Foto: Blaž Mihev,
Matic Trtnik

IBIZA

Enega izmed teh še neodkritih bi-
serov smo kar malo po naključju 
odkrili pred dvema letoma tudi 
mi. V naši bližini je otok tisoče-
rih nasprotij, ki skriva neverjeten 
podvodni svet, čudovito vidlji-
vost, nore plaže, prijazne ljudi in 
odlično kulinariko.
Vas že zanima, kateri otok je to?
Ta otok je Ibiza. Sodi k Balearom 
in ga po večini povezujejo z raz-
uzdanimi zabavami, alkoholom, 
diskotekami in s še čim. Vendar ta 
otok skriva stran, ki jo pozna zelo 
malo ljudi in je popolno naspro-
tje tega, po čemer otok slovi.
Očarali so me neverjetno prijazni 
domačini, čudovite »fince« (bele 
hiške), nasadi pomaranč, kristal-
no čista voda, 200 km obale, pla-
že z mehko mivko, vidljivost, ki je 
v najslabšem primeru 15 m (po-
navadi pa kar nekje med 25 in 40 
m), temperatura vode, ki se giblje 
med 14 stopinjami Celzija pozimi 
in do 28 stopinj poleti, odlična 
hrana, zelo ugodne cene, lahka 
dostopnost in še bi lahko našte-
val.
Na Ibizo smo se prvič odpravili 
pred dvema letoma in tisto, kar 
me je takoj prevzelo, so neskonč-
ni nasadi pomaranč ter zrak, poln 
vonja po citrusih. Njihova mesta 
so neverjetno mirna in narava je 
nedotaknjena.
Glede na to, da nismo imeli no-
benih izkušenj s potapljaškimi 
centri, smo izbrali center, ki nam 
je dal najugodnejšo ponudbo. 

Nismo prav dobro vedeli, kaj lah-
ko pričakujemo, vendar smo pri 
izbiri imeli srečo. Ljudje so bili 
zelo prijazni, počakali so nas na 
letališču in nam po res ugodni 
ceni uredili nastanitev v hotelu 
z odlično hrano. Tudi kar se po-
tapljanja tiče, so bile stvari pri-
pravljene in so potekale tako, kot 
smo bili dogovorjeni. Oprema za 
potapljanje je bila vedno pripra-
vljena, »briefingi« zelo temeljiti, 
vodenje na potopih strokovno in 
korektno, na voljo nam je bil tudi 
zelo hiter čoln.
Zelo so se potrudili za naše do-
bro počutje in delček odgovor-
nosti za naše vračanje na ta otok, 
poleg naravnih čarov otoka, nosi 
prav ta potapljaški center.
Ravnokar smo se vrnili z našega 
tretjega obiska in kot ob vsaki 
vrnitvi se tudi tokrat sprašujemo, 
kdaj gremo spet nazaj, saj Ibiza 
kljub svoji majhnosti premore 
ogromno potapljaških in nepota-
pljaških destinacij.
Vodilo na vseh naših potepanjih 
je, da je potrebno spoznati tudi 
lokalne značilnosti, zato nikoli 
ne ostane samo pri potapljanju, 
ampak raziskujemo tudi okoliške 
kraje, njihovo kulturo, znameni-
tosti in kulinariko. Med dosedanji-
mi obiski smo kar dobro prečesali 
otok in med našim raziskovanjem 

odkrili čudovita majhna mesteca 
s prekrasnimi plažami ter kraške 
jame z dihjemajočimi kapniki in 
bazeni vode. Obiskali smo soline, 
ki so nekoč oskrbovale vso Evro-
po, in si ogledali Ibizo z razgledne 
točke Cafe del Mar, kjer smo doži-
veli čudovite sončne zahode. Na 
Ibizi lahko najdete tudi stare »hi-
ppie markete«, ki si jih je vredno 
ogledati.
Na Ibizi je kar nekaj potapljaških 
centrov, ki smo jih med našim 
potepanjem obiskali. Z neka-
terimi smo se tudi potapljali in 
na koncu prišli do zaključka, da 
bomo ostali pri prvi izbiri. Zato ti-
stim, ki razmišljate o potapljanju 
na Ibizi, priporočamo potapljaški 
center Punta dive. Nas so njihova 
strokovnost, opremljenost in pri-
jaznost vsekakor prepričali. Več 
o njih najdete na njihovi spletni 
strani www.puntadive.com, lah-
ko pa jim pišite na elektronski na-
slov info@puntadive.com.

Podvodni svet
Potapljaških lokacij je res veliko, 
saj podvodni svet Ibize ponuja 
kar nekaj ladijskih razbitin, sten, 
katedral, jam in otočkov. Morje 
je polno življenja in na vsakem 
koraku lahko srečate moreno in 
ogromne jate barakud, veliko je 
raznih polžkov, gruperjev in seve-
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da vseh ostalih nam bolj znanih 
vrst, kot so škarpine, hobotnice, 
orade itd. Mi smo »pretauhali« že 
zelo veliko, vendar še zdaleč ne 
vseh lokacij. Vedno znova smo v 
zagati, saj bi radi ponovili kakšen 
potop iz prejšnje avanture in 
hkrati naredili novih deset.
Naštejem naj le nekaj lokacij, ki 
jih ne smete zamuditi.
The Mariana Platform oz. po do-
mače Fish farm. Ta lokacija leži 
ob otočku Formentera in je za-
puščena ribogojnica, ki so jo ne-
urja porušila tako, da se je ena 
stran podrla. Danes jo najdemo 
kot ogromen šestkotnik, ki pod 
kotom stoji v vodi in je podprt z 
gromozanskimi stebri, nekateri 
od njih pa so se že podrli in ležijo 
na dnu. Med tem potopom boste 
zagotovo videli ogromne jate ba-
rakud, škarpine, velike tudi do pol 
metra ali več, gruperje, morene, 
polžke, jastoge, ...
Sama platforma se začne na 11 m 
globine in pada do dna, ki je na 
33 m. Zgornji del je primeren tudi 
za začetnike, ki lahko prav tam 
najdejo največje jate barakud.
Druga lokacija je Don Pedro, ki 
sodi med 100 lokacij z najlepšimi 
potopi na svetu.
Govorimo o razbitini ladje, ki je 
potonila leta 2007, in sicer zaradi 
napake v nastavitvi smeri pri iz-
plutju iz pristanišča. Ob izplutju 
je zadela majhen otoček, ki je v 
trupu naredil osem metrov glo-
boko zarezo, kar je zadostovalo, 
da se je ladja potopila in zdaj leži 
45 m globoko, nekaj navtičnih 
milj stran od mesta Ibiza. Lad-
ja je dolga 140 m in kot takšna 
je kategorizirana kot največja 
razbitina v Evropi, primerna za 
rekreativno potapljanje. Če se 
potrudite, lahko na boku ladje 
še vedno najdete napis Iscomar, 
naziv lastnika ladje. Že sama ve-
likost razbitine je presunljiva, 
ampak tudi življenja na njej ne 
smemo zanemariti. Videli boste 
jate barakud, škarpine in gruper-
je, v notranjosti pa še vedno stoji 
pohištvo in vsa oprema.

Razbitina se začne na globini 23 
m, ladja leži na boku, njen prope-
ler se nahaja na globini 37 m, dno 
pa je na 45 m. Potop ni zahteven, 
saj ni tokov in vidljivost je odlič-
na.
Kot tretjo naj omenim The Cave 
of Lights. Lokacija leži na severni 
strani otoka in je prečudovita lo-
kacija, primerna tudi za začetni-
ke, saj je maksimalna globina le 
12 metrov. S strani je voda v otok 
izdolbla ogromne sobane z veli-
kimi prehodi, skozi katere lahko 
plavamo in opazujemo neverje-
tno igro svetlobe in vode. Potop 
te povsem prevzame, saj se ob 
pogledu iz notranjosti, iz enor-
mnosti teh soban zavemo svoje 
majhnosti. V jamah najdemo tudi 
veliko različnih polžkov, ki se tja 
zatečejo po zavetje.
Navedem naj še lokacije Il Faro 
- svetilnik, Dado Pequeno, Ta-
gomago, Figueral, Es Vedranell, 
Cathedral of Portinax, Llado Sur, 
La Esponja, ....
Odličnih potapljaški lokacij na Ibi-
zi in okoliških otokih je okoli 50 in 
z veseljem bi vam opisal vse, am-
pak zaradi prostorske omejenosti 
v posamezni reviji 
Potapljač to žal ni 
možno. Lahko pa 
vas povabim, da 
si fotografije ne-
katerih lokacij po-
gledate na spletni 
strani www.diver.
si pod zavihkom 
Potovanja.

Potapljaška opre-
ma
Še nekaj besed o 
potapljaški opre-
mi, ki jo potrebuje-
mo za potapljanje 
na Ibizi. Spomladi 
je dovolj 7-mm 
obleka, poleti in 
jeseni pa zadostu-
je že 5-mm obleka, 
saj je temperatura 
vode na površju 
in na globini 30 m 

enaka, in sicer okrog 25 °C (do 
sredine oz. konca oktobra).
Priporočljivo je prinesti svoj 
BCD in regulatorje, lahko pa si 
vso opremo tudi izposodite, saj 
je načeloma njihova oprema za 
izposojo v zelo dobrem stanju. 
Skoraj vsi centri na otoku vam za 
doplačilo zagotavljajo »nitrox«.
Najboljši čas za obisk Ibize je 
v začetku poletja oz. maja in v 
začetku junija, ter pozneje sep-
tembra in do konca oktobra, saj 
takrat na otoku ni toliko turistov, 
letalske karte z letalskim prevo-
znikom Ryanair pa so zelo ugo-
dne (let iz Benetk).
Upam, da sem vam s tem pri-
spevkom uspel predstaviti vsaj 
delček čarobnosti tega otoka 
in si boste Ibizo zapomnili kot 
odlično izbiro za vaše prihodnje 
potapljaške dogodivščine. Zase 
in za mojo potapljaško drušči-
no sem prepričan, da se bomo 
spet kmalu vrnili na bele pešče-
ne plaže, pod bananovce in po-
maranče, ter raziskali še kakšen 
neodkrit kotiček pod vodo ob 
tem čudovitem mediteranskem 
otoku.
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Letalo se je začelo spuščati 
in valovi Pacifiškega oceana 
so bili vse bolj vidni. Skozi 
okno letala sem v daljavi že 
opazoval enega izmed gala-
paški otokov.

Tekst: Andrej voje • Foto: Andrej voje

GalapaGos

Otok je postajal vse bližji in ve-
čji in letalo se je spustilo na 
pristajalno stezo. Bil sem med 
prvimi potniki med izstopom 
iz letala in ko sem stopil na tr-
dna tla vulkanskega otoka, me 
je Galapagos pričakal v najlepši 
možni luči. Jasno modro nebo 
brez enega samega oblačka in 
opoldansko sonce, ki je močno 
pripekalo. Srce mi je igralo kot 
že dolgo ne. Marsikje sem se že 
potepal, a tako po otroško se 
menda nisem veselil še nikoli. Ko 
sem se v šoli pri biologiji, ki mi ni 
bila preveč pri srcu, učil o Darwi-
nu in njegovi teoriji o razvoju 
vrst, sem na zemljevidu sveta 
komajda našel majhno pikico 
ob zahodni obali Južne Amerike. 
Sedaj sem tu! Pred prihodom na 
Galapagos sem si ogledal nekaj 
diaprojekcij, pa tudi prija-
telji, ki so tu že bili, so mi 
pokazali fotografije s svo-
jega potovanja. Vsem so 
bile skupne medle barve 
in oblačno nebo. Sedaj pa 
so barve kar žarele. Komaj sem 
se brzdal, da nisem že na letali-
šču začel pritiskati na fotoaparat. 
Upal sem, da tako lepo vreme ni 
zgolj naključje in da bo trajalo 
vsaj še kakšen dan. Želje so bile 
uslišane in osem dni bivanja na 
Galapagosu je spremljalo ču-
dovito vreme. Fotografiranje v 
takšnih okoliščinah je najlepše 
darilo narave.

Turizem na Galapagosu
Število turistov je na Galapago-
su letno omejeno, številka pa 
se trenutno giblje okoli 90 000. 
Še pred nekaj leti je bila ta šte-

vilka bistveno nižja in vprašanje 
je, kako (ne)uspešno bo otočje 
sprejemalo vedno več turistov. 
Na Galapagosu se znajdejo zelo 
različne skupine obiskovalcev. 
Od navadnih popotnikov z na-
hrbtniki, ki tudi na Galapagosu 
skušajo preživeti z nekaj dolarji 
na dan, pa vse do najbolj pre-
možnih, ki na Galapagos celo 
prijadrajo. Velika večina se se-
veda znajde nekje vmes, vendar 
pa je nekaj zagotovo – na Gala-
pagosu ima vsaka storitev svojo 

ceno. Morda se z nekaj dolarji 
res da preživeti dan, vendar je 
to možno tudi drugje in za to se 
ni potrebno odpraviti ravno na 
Galapagos. Potapljanje je dražje 
kot marsikje drugje, pa tudi obi-
čajni enodnevni izleti na bližnje 
otoke so relativno dragi. Vendar 
to je potrebno vedeti že doma, 
še preden se odpravimo na pot, 
zato je dobro v denarnici imeti 
kakšnega zelenca več. Odhod na 
Galapagos sem zelo natančno 
načrtoval in očitno sem res izbral 
najbolj ugoden čas za obisk. Me-
sec maj je čas, ko se večina ptic 
pari, vreme je sončno in toplo, 

pod vodno gladino pa dobra 
vidljivost in življenja v izobilju. 
Internet danes omogoča, da je 
še tako oddaljen kotiček na sve-
tu oddaljen le nekaj klikov. In to 
možnost sem maksimalno izko-
ristil. Osem dni bivanja na oto-
čju je bilo že vnaprej natančno 
določenih. Spoznal sem, da je na 
Galapagosu skoraj nemogoče 
združevati potapljanje in opazo-
vanje življenja na otokih. Večina 
turistov se odloči za nekajdnev-
no križarjenje na luksuznih in 

velikih križarkah. Ob misli na tak 
turizem se mi koža v trenutku 
naježi, saj se kot fotograf nika-
kor ne morem podrejati stalne-
mu nadzoru in prilagajanju večji 
skupini. Na voljo je tudi nekaj 
precej manj luksuznih, a še ve-
dno zelo dragih bark, ki organizi-
rajo krajša križarjenja. Ne z enimi 
ali drugimi se ni možno pota-
pljati. Na drugi strani pa kar ne-
kaj potapljaških bark omogoča 
potapljanje na čudovitih lokaci-
jah. Njihova edina napaka je, da 
nimajo dovoljenj za pristajanje 
na otokih in posledično tudi ne 
razpolagajo s posebnimi vodni-

“Verjetno najlepše doživetje na Galapagosu 

je bilo potapljanje z morskimi levi. ”
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ki, ki edini lahko vodijo skupine turistov na 
oglede otokov. A ker se nisem želel odpove-
dati obiskom na otokih, še manj pa potaplja-
nju, je bilo potrebno kar nekaj usklajevanja. 
Zato sem si za svoje izhodišče izbral Puerto 
Ayoro, edino nekoliko večje mestece na oto-
ku Santa Cruz. Enodnevni potapljaški izleti 
so se izmenjavali z enodnevnimi izleti po bli-
žnjih otokih in kljub nekaj presenečenjem so 
bili dnevi na Galapagosu vselej zapolnjeni. 
Galapaško otočje sestavlja enajst vulkanskih 
otokov. Izleti so vnaprej natančno določeni, 
poti po otokih pa zelo dobro označene. Ne 
zaradi bojazni, da bi se kdo izgubil, temveč 
zato, da množice turistov ne bi hodile vse-
povprek in motile številnih ptic, morskih le-
vov, želv in igvan. Na srečo so me spremljali 
vedno zelo razumevajoči vodniki, ki so bili za 
dobro fotografijo pripravljeni pogosto zami-
žati na eno oko.

Bartolomeo
Med vsemi galapaškimi otoki verjetno naj-
bolj izstopa majhen otoček San Bartolomeo, 
ki je zaradi visoke monolitne skale na kon-
cu peščene obale prepoznaven daleč nao-
koli. Razgled z dobrih stoštirideset metrov 
visokega vrha otoka je sanjski. Proti jugu se 
razprostira pogled proti otoku, ki še najbolj 
spominja na površino Marsa, proti severu 
pa se odpre prekrasen razgled na skalnat 
monolit in ozek pas kopnega med dvema 
lagunama. Ena laguna je rezervirana za ko-
palce, druga pa za morske pse. Seveda tiste, 
ki niso nevarni in ne marajo turistov. Ja, tudi 
taki morski psi obstajajo. Naša ladja se je za-
sidrala le nekaj deset metrov od obale, do 
kamor so nas prepeljali z gumijastimi čolni. 
In že takoj po pristanku nas je pričakala mor-
ska levinja z mladičem. Oba sta se lenobno 
sončila in naša navzočnost ju ni niti najmanj 
motila. Po otoku nas je vodil zelo prijazen 
in učen vodnik, ki nam je med potjo pripo-
vedoval zanimivosti o nastanku galapaških 
otokov ter rastlinstvu in živalstvu. Počasi in 
vztrajno smo se kljub močni pripeki vzpe-
njali proti vrhu. Tako kot na vseh otokih smo 
hodili po natanko določeni poti, da bi kar 
najbolj ohranili nedotaknjenost narave. Če 
pa se občasno kakšen fotograf sprehodi tudi 
malo naokoli, ni večje tragedije, saj so otoki 
preživeli že marsikaj hujšega, kot je tak skok 
čez plot. Ja, dobesedno čez plot, saj je bila 
pot ponekod celo ograjena. Večji del smo 
se namreč vzpenjali kar po stopnicah, saj 
je hoja po vulkanskem pesku v breg precej 
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neugodna. Med potjo je vodnik 
razložil, kako nastanejo predori 
lave. Ravno prejšnji dan smo se 
namreč sprehajali v enem izmed 
večjih predorov. Ob erupcijah 
se lava zliva po površini, pogo-
sto pa si pot utira tudi pod njo. 
Ker se med prodiranjem zgornja 
plast lave ponavadi precej hitre-
je ohladi, se strop predora strdi, 
medtem ko spodnje plasti še 
vedno odtekajo. Sčasoma lava 
neha odtekati in tako nastane 
predor lave.

Potopi
Na Galapagos se nisem odpravil 
samo zaradi opazovanja narave 
nad gladino. Vsaj tako močno 
me je privabljal tudi podvodni 
svet. Potapljanje na Galapago-
su je nekaj posebnega. Čeprav 
se otočje nahaja v Pacifiku tik 
ob ekvatorju, je voda precej 
hladna in komaj preseže 20 oC. 
Vzrok za to je Humboldtov tok, 
ki iz Antarktike ob obali Južne 
Amerike s seboj prinaša hladno 
vodo. Podvodni svet Galapagosa 
je zato prav posebna mešanica 
življenja v tropskih in tudi bolj 
hladnih vodah. Med potopi sem 
srečeval nekoliko manj različnih 
vrst tropskih rib, zato pa so bile 
v veliko večjih količinah. Včasih 
so bile jate tako velike in goste, 
da ostalih potapljačev nisem 
videl. Med enim izmed potopov 
je ribja jata nad menoj popol-
noma prekrila sončne žarke, ki 
so še nekaj trenutkov pred tem 
pronicali do dna. Spet drugič 
mi je jata priplavala nasproti in 
ribe niso bile prav nič plašne. 
Le kakšen trenutek preden bi 
se zaleteli se je jata razprla kot 
zadrga in se za menoj ponovno 
združila. Nekajkrat sem med po-
topi naletel tudi na jato barakud, 
vendar so bile vedno nekoliko 
bolj plašne kot druge ribe. Jasno 
je, da sem se zaradi okoliščin 
osredotočil predvsem na am-
bientalno fotografijo. Tako sem 
makro objektiv uporabil samo 
enkrat, pa še to med nočnim 

potopom. Vidljivost je bila kata-
strofalna in fotografiranje je bilo 
povsem nemogoče. Kljub temu 
sem na eni izmed zvezd našel 
majhno kozico.
Na peščenem dnu so se pogo-
sto skrivale vrtne jegulje. To so 
približno en centimeter debe-
le in vsaj trideset centimetrov 
dolge ribe, ki so zelo plašne in 
se hitro skrijejo v pesek. Ker so 
bele barve kot pesek, jih je zelo 
težko opaziti. Ponavadi sem 
najprej opazil številne luknje 
v dnu. Med potopi smo nekaj-
krat srečali tudi velike jate mor-
skih bičev, ki so čudovito jadrali 
skozi modrino. Še posebej mi 
je v spominu ostal trenutek, ko 
jih je nad menoj zaplavala cela 
jata. Nad seboj sem zagledal le 
njihove značilne trikotne obrise 
s podolgovatim repom. Nekaj-
krat smo srečali tudi kladvenice, 
ki pa so bile kar precej plašne.
Verjetno najlepše doživetje na 
Galapagosu je bilo potaplja-
nje z morskimi levi. Predvsem z 
mladiči in s samicami, nekoliko 
manj s samci. Le-ti so namreč 
zelo ljubosumni in skrbno čuva-
jo svojo številno družino. Na su-
hem prav nebogljeni in okorni, 
v vodi pa tako urni in elegantni. 
Mladi morski levi so krožili okoli 
mene, me opazovali in se mi ver-
jetno čudili. Zagotovo jih je pri-
vlačila tudi podoba njihovega 
odseva v mojem širokokotnem 

fotoaparatu. Fotografiranje je 
bilo zelo zahtevno, saj so morski 
levi zelo hitri in okretni plavalci, 
ki so me pogosto presenetili s 
spremembo smeri plavanja. Vse 
se je dogajalo tako hitro, da za 
kompozicijo ni bilo niti malo 
časa. Zadnji dan potapljanja 
in tudi zadnji dan bivanja na 
Galapagosu smo kot običajno 
med prvim in drugim potopom 
naredili krajši premor. Še za-
dnjič sem se želel poigravati z 
morskimi levi, a sta na skalnati 
obali počivali le dve lenobni sa-
mici. Poskušal sem ju priklicati 
z oponašanjem odraslih mor-
skih levov in očitno sem bil zelo 
uspešen, saj sta hitro priplavali 
v vodo in se vseskozi vrteli okoli 
mene. Očitno pa njunemu par-
tnerju moje dvorjenje ni bilo 
prav nič po volji, zato se nam 
je tudi sam hitro pridružil. Opa-
zoval je z varne razdalje, vsake 
toliko časa pa se mi je tudi pri-
bližal. Ko se mi je tako enkrat 
povsem približal in me opazo-
val, ko je že plaval mimo mene, 
sem jasno razumel njegovo 
sporočilo, ki je bilo zelo krat-
ko: »Poberi se od tod.« Njegov 
prijateljski nasvet sem seveda 
upošteval in se z neposlikanim 
filmom vrnil nazaj na čoln. Ker 
je bil to moj zadnji dan bivanja 
na Galapagosu, se res nisem že-
lel izpostavljati morebitnim ne-
varnostim.

REPORTAŽA

Galapagos
REPORTAŽA



65 - 2012 • Potapljač • 17 

Festival  podvodnega f i lma, 
videa in fotografije prihaja v 
svoji peti izdaji, ki predstavlja 
majhen jubilej za vse, ki že deset 
let vztrajajo s predstavljanjem 
potapljanja v treh prvinskih 
oblikah: Apneja, SCUBA in Teh-
nično potapljanje. Sprehodi 
pod morjem, uporabo imena je 
prijazno dovolil pred kratkim 
preminuli prof. dr. Dušan Kuščer, 
so se začeli že davnega leta 2003 
s prvim simpozijem Potapljanje 
za ljudi s posebnimi potrebami, 
ki je v rekordno kratkem času 
postal znan pod imenom Pota-
pljanje AST (Apnea, SCUBA, Tech 
Diving) in do svoje zadnje izdaje 
leta 2010 prerasel vse tovrstne 
dogodke v širši okolici. Na sim-
poziju sta potapljanje in znanost 
v povezavi predstavljena na 
enostaven in poljuden način, 
razumljiv vsem. Velika imena, 
kot so prof. dr. Dušan Kuščer, 
Marjan Richter, prof. dr. Stracimir 

Le še dobre tri mesece nas 
loči do naslednjega festiva-
la Sprehodi pod morjem.

Tekst: Alenka Fidler • Foto: Gianni Pecchiar

Peti festival sPrehodi Pod morjem
Gošović, dr. Petar Denoble, Enzo 
Majorca, Natalia Molchanova, 
Patric Musimu, Wayne Gerth, 
Anatoly M. Sagalevich, Alf O. 
Brubakk, Carl Spencer, Anatoly 
Beloschin, Arne Hodalič, Borut 
Furlan, so le nekatere zvezde, ki 
so se predstavile v Zrečah, majh-
nem mestecu pod Pohorjem. 
Simpozij Potapljanje AST je z 
razgibanimi sklopi in zanimivi-
mi temami pomagal iskati stara 
in ustvarjati nova prijateljstva. 
Prinašal je sveže teme, med 
katerimi sta bila tudi podvodna 
fotografija in film, ki sta se izlu-
ščila kot samostojna prireditev 
Sprehodi pod morjem, katere 
duhovni oče je Marjan Richter, 
oče prvega barvnega slovenske-
ga podvodnega filma. Sprehodi 
pod morjem so se preselili v stre-
ljaj in pol oddaljene Slovenske 
Konjice in tako Dravinjski dolini 
podarili manjkajoči delček. Ču-
dovita dvorana in navdušenje 
sta zaznamovala že prvo izdajo 
in ko je »kriza« doletela tudi 
Slovence ter odpihnila simpozij 
Potapljanje AST, je festival po-
stal samostojni dogodek. Kljub 

pestremu programu je zadnji 
dve leti vedno nekaj manjkalo, 
zato smo se navkljub »krizi«, ki 
še kar vztraja, odločili, da sim-
pozij Potapljanje AST vrnemo v 
novi, še bogatejši izdaji, vendar 
tokrat kot delček Sprehodov 
pod morjem.
Tako se bo med 1. in 3. februar-
jem 2013 v Zrečah in Slovenskih 
Konjicah moč v nekaj dneh na-
užiti vsega, kar potapljanje nudi 
- vrhunskih filmov, fotografij, 
znanstvenikov, športnikov, ki 
presegajo meje običajnega in 
pišejo zgodovino s svojimi do-
sežki. Festival se bo začel že 31. 
januarja s projekcijami filmov 
za šolarje in študente, v petek 
zvečer se bo na odprtju razsta-
ve podvodne fotografije enega 
domačega in več tujih avtorjev 
nadaljeval z okroglo mizo in s 
koncertom. Sobota bo v vsakem 
primeru poslastica, saj se bo 

že v zgodnjih do-
poldanskih urah 
v Zrečah začel 9. 
mednarodni sim-
pozij Potapljanje 
A S T  z  v e l i k i m i 
imeni, kot so Na-
ta l ia  Avseenko, 
prof.  dr.  S imon 
Mitchell, Leigh Bi-
shop, ... Zvečer se 
bo v Slovenskih 
Konjicah zaklju-
čil z jagodnim iz-
borom najboljših 
podvodnih filmov 
svetovne produk-
cije.
Po d r o b e n  p r o -
gram bo k malu 
na voljo na www.
iahd-adriatic.

FOTO

Sprehodi pod morjem
FOTO
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Na tekmovanje je bilo prijavljenih 
35 ekip iz celega sveta. Ekipe so 
sestavljali trije moški ali tri ženske, 
vsak tekmovalec pa je moral tek-
movati v treh disciplinah: konstan-
tna obtežitev s plavutmi (CWT), 
dinamična apneja s plavutmi 
(DYN) in statična apneja (STA). Za 
končno uvrstitev je štel seštevek 
točk vseh nastopov ekipe.
Slovenska reprezentanca je bila 
letos v zelo močni zasedbi Samo 
Jeranko, Antonio Koderman in 
Jure Daić. Mnogi so nas uvrščali v 
krog favoritov za najvišja mesta, 
sami pa smo si zadali drugačne 
cilje. Naš namen je bilo sproščeno 
tekmovanje brez preračunavanja 
glede končne uvrstitve. Želeli smo 
odplavati svoje najboljše potope, 
pri tem pa nam je bilo najpo-
membnejše, da dobimo 9 belih 
kartonov. Že samo en ponesrečen 
nastop bi pomenil izpad iz boja za 
najvišja mesta. Za glavne favorite 
so tako kot vedno veljali aktualni 
svetovni prvaki Danci, domačini 
Francozi in debitanti Hrvati. 
Pred začetkom tekmovanj smo 
opravili še zadnje globinske tre-
ninge, ki so obetali odlično uvrsti-
tev. In res je bilo tako. Vsi smo se 
potopili 80 in več metrov globoko 
ter si priborili 247 točk (Antonio 
87 točk, Samo in Jure po 80 točk). 
Antonio je zaradi držanja vrvi po 
začetku potopa, kar je prepo-
vedano, dobil 5 kazenskih točk. 
Prva dva dneva tekmovanja smo 
Slovenci zasedali celo 1. mesto 
in po končani prvi disciplini smo 
bili na več kot odličnem 4. mestu. 
Za prvo uvrščenimi Francozi smo 
zaostajali 23 točk, prehiteli so nas 
še Hrvatje in Rusi. Najgloblje se je 

Na pot v Francijo smo se 
odpravili dan pred začet-
kom ekipnega svetovnega 
prvenstva AIDA, ki je pote-
kalo od 8. do 15. septembra 
v Nici.

Tekst: Jure Daić • Foto: igor libreti

OdličnO 5. mestO za slOvenijO

potopil večkratni svetovni rekor-
der in prvak Guillaume Nery, ki je 
z nasmeškom na obrazu zaključil 
potop na 114 m globine. Okoli 
njega se je vrtela vsa medijska 
pozornost, saj živi v Nici in je lo-
kalni junak.
Omeniti je potrebno še vajo re-
ševanja, ki so jo uprizorili pred 
začetkom tekmovanja. Varnostni 
potapljač je zaigral izgubo zavesti 
in reševalci so ga želeli rutinsko 
rešiti. Zalomilo pa se je, ko so ga 
želeli potegniti na suho, saj sta 
kar 2 oblečena zdravnika padla 
v vodo. Vaja reševanja je požela 

veliko smeha in žvižgov. V drugo 
jim je vendarle uspelo kot se spo-
dobi. Sam poligon za globinsko 
tekmovanje in pripravo za potop 
je bil najboljši, kar sem jih do sedaj 
videl. Ob skoraj idealnih pogojih 
v morju je vse potekalo gladko. 
Edina slabost je bila zgodnja ura 
tekmovanja, saj smo imeli jutra-
nje transferje na tekmovališče 
že ob 6:25 uri, kar je bila velika 
neumnost. Tekmovalci smo morali 
vstajati ob 5.00 uri zjutraj, da smo 
opravili dihalne vaje, raztezanja 
in mentalno pripravo na potop, 
če smo želeli pravočasno priti do 

AIDA
ŠPORT

ŠPORT
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mesta, kjer so nas čakali gliserji 
za prevoz.
Sledilo je tekmovanje v statiki. 
Bazen ni bil primeren za tekmo-
vanje, saj ga je obdajal pol metra 
visok rob. Tako se nismo mogli 
držati za rob bazena, kot smo 
sicer tekmovalci navajeni. Povrh 
vsega pa je bila voda premrzla, 
kar je delalo preglavice nekaterim 
tekmovalcem. Kot prvi Slovenec 
je Antonio s časom 5 minut 23 
sekund (64,6 točk) izboljšal osebni 
rekord. Sledila sta Jure s časom 6 
minut 31 sekund (78,2 točk) in kot 
zadnji še Samo s časom 6 minut 35 
sekund (79 točk). Tako smo bili po 
zaključeni drugi disciplini s 468,8 
točk na 5. mestu in še vedno v igri 
za medalje. Za tretjeuvrščenimi 
Čehi smo zaostajali le 6 točk.
Bližal se je še zadnji dan tekmo-
vanja. Zadnja disciplina je bila 
dinamična apneja s plavutmi. Če 
smo bili pri prvih dveh discipli-
nah vsi sproščeni, je bilo zadnji 
dan nasprotno. Pojavila sta se 
nervoza in strah pred posame-
znim neuspelim nastopom, kar bi 
škodovalo celotni reprezentanci. 
Vedeli smo, da so reprezentance, 
ki so nam dihale za ovratnik, boljše 
v dinamiki in da potrebujemo 3 
odlične nastope. Ponovno je prvi 
tekmoval Antonio, ki je odplaval 
solidnih 150 m (75 točk), kar pa 
je bilo premalo, da bi prehiteli 
reprezentance pred nami. Sledil 
je Samo z odličnim rutiniranim 
potopom na 200 m (100 točk). Kot 
zadnji Slovenec je nastopil Jure in 
z lepo rezervo odplaval 160 m (80 
točk). Tako smo zaključili zadnjo 
disciplino z belimi kartoni, a z 
manj točkami kot smo pričako-
vali. Sledilo je opazovanje konku-
renčnih reprezentanc, seštevanje 
točk in preračunavanje, na katero 
mesto smo uvrščeni. Le nekaj 
minut pred iztekom tekmovanja 
bi ob morebitni napaki katere od 
reprezentanc, ki so bile na koncu 
po točkah pred nami, še imeli 
možnosti za medaljo.
Ob objavi končnih rezultatov smo 
se veselili več kot odličnega 5. me-

sta!!! Prehiteli smo več svetovnih 
velesil tega športa, med katerimi 
so Danska, Finska, Japonska, Ru-
sija,… ki so na prejšnjih ekipnih 
svetovnih prvenstvih osvajale 
medalje, celo prva tri mesta na 
zadnjem SP-ju. Naš cilj je bil prese-
žen, osvojili smo 8 belih kartonov 
in enega rumenega. Drugi cilj je bil 
sproščeno in prijetno tekmovanje, 
kar je bilo prav tako doseženo. 
Poudariti pa je treba, da je naša re-
prezentanca najmlajša med vsemi, 
kar v prihodnosti še obeta visoke 
uvrstitve. V ženski konkurenci 
so dominirale Ja-
ponke, ki so slavile 
pred Francozinjami 
in Srbkinjami. 
Svetovno prven-
stvo si bomo zapo-
mnili tudi po zelo 
slabi organizaciji 
o b t e k m o v a l n i h 
aktivnosti. Če je v 
vodi in med tek-
movanji vse pote-
kalo gladko, je bilo 
dogajanje ob tek-
movanju porazno. 
Urniki sestankov, 
objava startnih list, 
urniki transferjev 
ipd., vse to je bilo na 
preslabem nivoju 
za takšno tekmova-
nje. Pomanjkljivosti 

organizatorja pa so bile hitro po-
zabljene, saj je bilo vzdušje med 
tekmovalci odlično. Ponovno smo 
se srečali s starimi znanci iz celega 
sveta in potapljaške debate s pri-
jatelji so poskrbele za nepozabno 
tekmovanje.

REZUlTATi
1. Hrvaška 840,6 točk
2. Francija 821,8 točk
3. Češka 758,4 točk
4. Italija 731,0 točk
5. Slovenija 723,8 točk
6. Švedska 691,2 točk

AIDA
ŠPORT

ŠPORT
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Tekmovanje, ki se ga je udeležilo 
19 tekmovalcev iz petih slovenskih 
društev, se je začelo ob 7.30 uri na 
carinskem pomolu v Izoli in se kon-
čalo ob 13.30 uri s predajo ulova 
na obnovljenem ribiškem pomolu 
v Piranu. Zmagovalec zaključnega 
kroga je z doseženimi 10.417 toč-
kami Moreno Matijašič iz društva 
RPD Piran, s čimer je potrdil svojo 
odlično formo in naziv državnega 
prvaka. Drugo mesto je z doseže-
nimi 7.014 točka-
mi zasedel Robert 
Podgoršek iz Kraške 
mornarice, na tretje 
mesto pa se je z doseženimi 7.000 
točkami uvrstil Kristijan Šumberac 
iz društva Porporella. Najtežjo ribo, 
brancina, težkega 2.275 gramov, je 
ulovil Iztok Kregar iz Tritona. Devet 
tekmovalcev je tekmo zaključilo 
brez veljavnega ulova.
Ker je bil to zaključni krog, smo 
podelili tudi priznanja trem najbolj-
šim v državi. Posamično je letošnji 
državni prvak Moreno Matijašič 
(RPD Piran), na drugem mestu je 
Robert Podgoršek (Kraška morna-
rica), na tretjem pa Dušan Krajnik 

Društvo vodnih športov 
Triton je že tretjič zapo-
red na lep zgodnjejesen-
ski dan organiziralo tretji, 
zaključni krog državnega 
tekmovanja v podvodnem 
ribolovu.

Tekst: Nataša Križman, Ernest Brožič 
Foto: Arn Brozič

državno prvenstvo v podvodnem lovu
(RPD Piran). Ekipno je prvo mesto 
doseglo društvo Porporella, drugo 
mesto RPD Piran, na tretje pa se 
je uvrstila Kraška mornarica. Pre-
hodni pokal je letos iz rok članov 
Kraške mornarice prešel v društvo 
Porporella.

Podvodni lov v našem morju
V pojasnilo glede specifičnosti 
lova v našem morju navajam ne-
kaj misli. Državno prvenstvo v 
podvodnem lovu v Sloveniji. Kako 
poteka? Kdo nastopa, tekmuje? 
Zgodba gre nekako tako. Nekateri 
bi rekli, da je pri nas morje kot »bela 
kava«, pa še res je. Če ni pri vrhu, 
je pri dnu, ali pa povsod. Izjeme so 
zimski dnevi, ko je bistrost občutno 
boljša. Meni osebno se je samo en-
krat posrečilo, da sem sredi poletja 
s površja gledal »Keca«, velikana 
med ladijskimi razbitinami. Slabe 

vidljivosti smo tekmovalci vajeni, 
vsaj nekateri. Moram priznati, da 
sam nisem navdušen nad potopi 
v megleno globino, saj nikoli ne 
veš, če pri dnu ni ostal kakšen kos 
ribiške mreže, ki lahko užitek v 
hipu spremeni v tragedijo. Močan 
veter lahko vidljivost še poslabša. 
Valovi so na primer pri lanski tekmi 
v Izoli bili visoki tudi do 1,5 m, letos 
pa skorajda bonaca. Dva dni pred 
letošnjo tekmo je še pihal močan 
južni veter. Napoved je bila, da bo 
vidljivost kot v »beli kavi«. Izkazalo 
pa se je, da je slaba vidljivost samo 
pri dnu. In tukaj lahko nastane 
nova težava. Ker se ugorji lovijo po 
luknjah na kakšnem grebenu ali 
razbitini, je posledično ulov manjši. 
Ugor je v slovenskem morju nače-
loma zmagovalni ulov, za najboljše 
uvrstitve jih je treba ujeti vsaj 5 ali 
več. En tekmovalec mi je zaupal, 
da jih je imel pred tekmovanjem 
ugledanih pet, na dan tekmovanja 
pa ni dobil niti enega. Nekaterih 
ni bilo v luknji, nekateri pa so bili 
nedostopni zaradi slabe vidljivo-

sti (lahko bi rekli, da se ni videlo 
prsta pred nosom). Poleg ugorja 
dominirajo ciplji, brancini, vrane 
in občasno salpe. Letos so se med 
ulovom pojavile tudi lampuge, 

zlato-srebrne ribe, 
ki lovijo male ribice. 
Območja, kjer lovi 

lampuga, ni težko opaziti, saj majh-
ne ribe med begom kar skačejo iz 
vode. Potapljač je vesel vsakega 
ulova. Po dvigu na površje pokliče 
spremljevalca na čolnu (barkajola), 
ki se takoj približa in pomaga. Čas 
hitro teče in skoraj vedno zmanjka 
še pol ure ali kar cela ura za pregled 
terena in posledično večji uspeh. 
Pred tekmo se naredi pregled 
lovnega območja, končni plan pa 
en dan (večer) pred tekmovanjem. 
Tekmuje se šest ur, v kolikor ni dru-
gače določeno. Vsak tekmovalec 
(tudi dva) je na čolnu s spremlje-
valcem. To je pogoj za nastop na 
tekmovanju, saj se je dogajalo, da 
tisti, ki so šli plavat z obale, enostav-
no niso uspeli pravočasno predati 
ulova, poleg tega pa je tako tudi 
varnost tekmovalcev večja.
Povprečna udeležba na tekmova-
njih je od 15 do 20 tekmovalcev. V 
Sloveniji na tekmovanjih državne-
ga prvenstva nastopajo tekmovalci 
iz sedmih društev. Seveda je veliko 
več Slovencev, ki so dobri podvo-
dni lovci, vendar se državnih tekem 

“Potapljač je vesel vsakega ulova.”

Podvodni ribolov
ŠPORT

ŠPORT
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Turnir z daleč največjim ugledom 
v svetu podvodnega hokeja vsako 
leto obišče veliko ekip iz celega 
sveta. Ekipe so razdeljene v A in B 
skupino, ženske ekipe tekmujejo 
posebej. Ker še nikoli nismo zma-
gali v skupini B, se še ne moremo 
uvrstiti v skupino A, ki je, roko 
na srce, za nas mogoče še malce 
pretrd oreh.
Sedem fantov iz treh slovenskih 
klubov v podvodnem hokeju 
(pH Ljubljana, pH Kranj in UWH 
Želve) so je v zgodnjih jutranjih 
urah odpravilo na dolgo pot proti 
Nizozemski. 
Sodelovalo je 16 moških ekip (po 
osem v vsaki skupini) in 8 ženskih 
ekip. Pomerili smo se z ekipami 
iz Francije, Belgije, Nizozemske in 
Portugalske.
V prvi tekmi smo se pomerili s 
portugalsko ekipo (Aqua Carca), ki 
je pokazala veliko željo po zmagi. 
Kljub temu se nismo vdali in bi 
tekmo lahko tudi dobili, vendar en 
naš gol ni bil priznan in tako smo 
tekmo zaključili z rezultatom 1:1. 
V naslednji tekmi smo se pomerili 
s francosko ekipo (Le Chesnay) in 
tudi v tej tekmi je bilo veliko borbe, 
vendar nobena ekipa ni dosegla 

Slovenski podvodni hoke-
jisti smo se 22. septembra 
v Bredi na Nizozemskem 
udeležili vsakoletnega tur-
nirja v podvodnem hokeju.

Tekst: Darjan Damjanovič  
Foto: Darjan Damjanovič

Podvodni hokejisti četrti

zadetka. Tretja tekma je bila proti 
nizozemski ekipi (Argonauta 2). Z 
disciplinirano igro smo bili tokrat 
uspešni in premagali nasprotnika 
z rezultatom 2:0. V tekmi številka 
štiri smo igrali z belgijsko ekipo 
(BUWH), s katero smo imeli še 
neporavnane račune s prejšnjega 
turnirja v Münchnu (belgijska ekipa 
je zmagala z rezultatom 3:1). Tokrat 
smo bili uspešnejši mi in zmagali z 
rezultatom 1:0. V peti tekmi smo 
igrali z nizozemsko ekipo (GOV) 
in pokazali veliko željo po zmagi 
ter dosegli dva zadetka, vendar je 
ponovno bil priznan samo en in 
tako smo spet dosegli le remi 1:1. 
V šesti tekmi smo prav tako igrali 
proti nizozemski ekipi (OSCD). V 
tej tekmi nizozemski sodniki niso 
priznali kar dveh naših zadetkov in 
tako smo fantje klonili s porazom 
0:1. V zadnji tekmi smo se pomerili 

s francosko ekipo (Lagny) in tudi 
tokrat nismo imeli sreče s sodni-
ki. Namesto zmage smo spet bili 
prikrajšani za gol in tako remizirali 
z rezultatom 1:1. Rezultatsko smo 
lahko zadovoljni, saj nas nihče ni 
nadigral, doletelo pa nas je preveč 
spornih sodniških odločitev in nam 
zmanjkalo malo športne sreče.
Turnir v Bredi je v prvi kakovostni 
skupini pripadel Angležem (South-
port), ki iz turnirja v turnir doka-
zujejo, da sodijo v višji kakovostni 
razred. V drugi kakovostni skupini 
so turnir osvojili Nizozemci (OSCD), 
mi pa zgolj četrto mesto z enim 
porazom, s tremi remiji in z dvema 
zmagama. V ženski skupini so tur-
nir osvojile Angležinje (Amasons).
Naslednji turnir bo na Madžarskem 
(Pecs) in se ga bosta v pričakovanju 
boljšega dosežka verjetno udeležili 
dve slovenski ekipi.

ne udeležujejo. Upam, da se bo v 
prihodnje to spremenilo in se nam 
bodo pridružili.
Tisti, ki na tekmovanja hodimo, 
pa vemo, da po adrenalinskem 
delu, ko se vsak bori za svoj ulov, 
nastopi prijetno druženje enako 
ali podobno mislečih. Ni lepšega 
kot zvečer ob kozarcu dobrega 

vina deliti svoje izkušnje in zgodbe 
z drugimi.
Za konec bi se v imenu društva 
Triton želel zahvaliti delegatu 
Slovenske potapljaške zveze To-
mažu Favaju ter sodniku Sandiju 
Ramuševiču za korektno in pri-
jetno sodelovanje pri izpeljavi 
zaključnega kroga.

Podvodni ribolov

Podvodni hokej
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Potapljali smo se s potapljaškim 
centrom Diver Lošinj. V petek, 22. 
junija, smo se odpravili v kamp 
Čikat na Malem Lošinju. Bilo nas je 
sedem: Domagoj Ribarič Cerovac 
(vodja potopov in neutrudni ter 
iznajdljivi organizator tabora), 
Gregor Korošec, Aleš Gunjač, Ma-
tej Somrak, Matej Marinac, Gerdes 
Zadnik in Aljoša Fink (potapljač 
na vdih).
Zjutraj smo se vkrcali na elegan-
ten, 20 metrov dolg motorni čoln, 
idealen za potapljaške izlete po 
čudovitem lošinjsko-creškem 
arhipelagu. Vse dni nas je do 
čudovitih krajev za potapljanje 
vodil izkušeni in prijazni kapitan 
Daniel. Prvi in drugi dan je bila 
na krovu z nami šestčlanska sku-
pina potapljačev in potapljačic 
iz Osijeka. V soboto smo kot prvi 
potop imeli v načrtu Katedralo, 
podvodno votlino na globini 17 
metrov. Na vhodu je pesek, dolga 
je 70 metrov. Najlepše je zaplavati 
vanjo opoldan, ko se zaradi poseb-
nega loma sončnih žarkov stene 
dvorane obarvajo modro in celo-
ten prostor do zadnjega kota za-
sije v čudoviti svetlobi. Desno od 
jame je navpična stena. Z Matejem 
sva bila potapljaški par in na glo-
bini 23 metrov je na škarpi kmalu 
po izhodu iz Katedrale počivala 
škarpina. Ko sva imela v jeklenki 
polovico zraka, sva se obrnila in 
zaplavala na podmorski travnik. 
V eni od špranj je Matej opazil 
hobotnico. Iz skrčene rjavosive 
gmote je stegnila lovke in se pri-
sesala ob kamnito steno. Na oko bi 
ji prisodila 70 cm v širino. Pogled 
nanjo je bil veličasten. Videla sva 
še jate črnik, orad, knezov in tu in 
tam se je iz množice rib zalesketal 
ponosni zobatec.

Člani društva PLK Koper 
smo se letos devetič zapo-
vrstjo udeležili tabora na 
Malem Lošinju. 

Tekst: Tea Štoka • Foto: Domagoj Ribarič

9. plk-jev tabor na MaleM lošinju

Po polurnem postanku na slikovi-
tem otoku Premuda smo se podali 
na steno Masarine. Z Matejem sva 
se potopila v kristalno čisto morje 
do globine 35 metrov. Vidljivost je 
bila odlična, 20-25 metrov. Plavala 
sva skozi jate črnik, šparov, branci-
nov in orad. Prvi dan smo zaključili 
s poldrugo uro zanesljive vožnje 
po mirni morski gladini do pomola 
pred potapljaškim centrom, mirno 
znosili opremo s krova na obalo, 
jo sprali s sladko vodo in zložili v 
primeren prostor. 
Drugi dan smo imeli prav tako 
v načrtu dva potopa, prvega na 
ladijsko razbitino Tihany, ki počiva 
na globini 35 metrov pred rtom 
Unij na jugozahodu, drugega pa 
na steni pred jugozahodno obalo 
Malih Srakan. Potop na razbitino 
Tihany je vsakič poseben do-
godek. Tokrat je bila vidljivost 
odlična. Ko sva se z Matejem 
počasi spuščala proti dnu, sva že 

nekje na globini 15 do 20 metrov 
zagledala celoten trup ladje. 
Tihany leži na globini od 29 do 35 
metrov. To je 60 metrov dolga to-
vorna ladja, ki je bila nekoč v lasti 
hrvaško-madžarskega podjetja. 
Potopila se je leta 1914. V močni 
nevihti je nasedla na podvodne 
čeri pred Unijami. K sreči je po-
sadka preživela. Danes leži ladijski 
trup prislonjen na steno. Leseni 
deli ladje so zgnili, trup je preho-
den in omogoča potapljanje po 
celotni dolžini. S premca sva 
se počasi dvigovala po vrvi ob 
navpični, živopisni steni, ki je 
obraščena z rumenimi gorgoni-
jami, rdečimi koralami in algami 
ter ima veliko špranj in vdolbin. 
Konča se na globini 10 do 12 me-
trov. Dekompresijo smo z drugimi 
potapljaškimi pari naše odprave 
izvedli na valovitem travniku, na 
predpisani globini petih metrov. 
Tokrat je Daniel izbral postanek v 

REPORTAŽA

Mali Lošinj
REPORTAŽA



65 - 2012 • Potapljač • 23 

opravičilo

gostilni Kod Jože, v najbolj obljude-
nem zalivu na Unijah. Drugi potop 
tistega dne je bil na steno pred 
Malimi Srakanami. Male Srakane 
so otok ob Velih Srakanah na poti 
do Suska. Otok je 1,5 kilometra 
dolg in 40 metrov visok. V zimskem 
času ni obljuden, na njem raste le 
kakšna figa. Pred Malimi Srakanami 
je navpična stena, ki se začenja na 
globini 3 metrov in se spušča nekje 
do 50 metrov globoko. Tokrat nisva 
plavala skozi jate rib, pač pa sva 
videla kar tri jastoge v številnih 
vdolbinah na steni, seveda vsakega 
v svoji špranji. 
Čarobno odkritje tretjega dne 
je bila plitvina Mišnjak. Nahaja 
se približno 2 milji od rta Vne-
tak na vzhodnem delu Unij. To 
je plitvina na 10 metrih, ki se 
nadaljuje z navpično 40 metrov 
globoko steno. Stena je bogata 
z vdolbinami in luknjami, k i 
nudijo bivališče gorgonijam, 
jastogom, rarogom, škarpinam, 
kolonijam golih morskih polžev 
in drugim prebivalcem. Videli 
smo kolonijo črno belih golih 
morskih polžev, v eni od špranj 
pa sem prvič v živo videla raro-

Opravičujem se Juretu Gaspariču, ker sem večino teksta za svojo 
reportažo o potopih na ladji El hawi star in Sigrid prepisala iz njegovega 
prispevka o ladji Elhawi Star. Iz srca se mu opravičujem.
 

S spoštovanjem, Tea Štoka

ga. Podoben je jastogu, le da 
nima klešč.
V potapljaškem centru smo 
sprali in posušili opremo, vpi-
sali in plačali potope ter si pot 
proti domu polepšali s slastnim 
jagenjčkom. Spremljali so nas 
čarobni vtisi z naših nepozabnih 

potopov in izredno sproščenega 
vzdušja v taboru v Čikatu, kjer 
nas je razvajal Domi s čevapčiči, 
perutničkami z žara in z ribami, 
zabeljenimi z njegovim širokim 
smehom. Lepi potopi v tako bi-
strem morju nam bodo še dolgo 
ostali v zelo prijetnem spominu.

V a b i m o  v a s ,  d a  t u d i  o b  k o n c u 
letošnjega leta vaše poslovne partnerje 
in kolege obdarite z tradicionalnim 
P oTA P l J A Š K i M  Ko l E D A R J E M ,  k i 
se bo letos odlikoval po vrhunskih 
podvodnih fotografijah Boruta Furlana. 
Koledar je oblikovan tako, da ima zelo 
uporaben koledarski del, zato ga mnogi 
prejemniki z veseljem izobesijo na vidna 
mesta. 
Vsi člani SPZ s polno članarino koledarje 
prejmete brezplačno, niso pa vključeni 
v tki. B znižano članarino za potapljače 
z a č e t n i k e.  V s e  č l a n e  z  z n i ž a n o  B 
članarino, kakor tudi društva vabimo, 
da dodatne izvode koledarjev do 16. 
novembra naročite na naslov spz@spz.si. 
Cena koledarja je 5€, pri naročilu vsaj 
50 koledarjev  vam odobrimo 10% 
količinskega popusta.

.

Zveza povezuje-pridružite se nam
KOLEDAR SPZ

2013

REPORTAŽA

Mali Lošinj
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Klub za podvodne aktivno-
sti Novo mesto je pod okri-
ljem Slovenske potapljaške 
zveze organiziral tradicio-
nalno čiščenje reke Krke.
Tekst: Marko osojnik • Foto: Marko osojnik

Tradicionalno čiščenje reke krke

razpis - naj športnik spz 2012

Predstavnik novomeškega klu-
ba Aleš Blatnik je devetnajsto 
ekološko akcijo v uvodnem na-
govoru prekinil z minuto molka. 
Slovo je bilo namenjeno zane-
sljivemu potapljaškemu prija-
telju in predsedniku Kluba za 
podvodne aktivnosti Silvu Ku-
šljanu.  
Devetnajsta ekološka akcija se 
je ponovila na območju, ki smo 
ga v preteklih letih potaplja-
či različnih klubov že skrbno 
očistili. V zadnjem času so se 
novi odpadki v reki Krki pojavili 
predvsem zaradi vandalizma in 
objestnosti. Iz dolenjske lepo-

Po sklepu predsedstva SPZ objavljamo razpis za izbor  najboljše športnice, najboljšega športnika in 
najboljše športne ekipe SPZ za leto 2012. Vsi člani SPZ (komisije, društva in posamezniki) ste vabljeni k 
oddaji predloga za najboljšo športnico, najboljšega športnika in/ali najboljšo športno ekipo v letu 2012. 
Predlog mora vsebovati:
•  ime in priimek predlagane osebe ali imena članov ekipe,
•  športno disciplino (samo športi pod okriljem SPZ),
•  kratka obrazložitev: naštejte športne rezultate predlaganih v letu 2012, z navedbo uvrstitve, vrste 

tekmovanja, krajem tekmovanja,številom udeležencev;
•  ime predlagatelja

Rok za oddajo predlogov je 1. februar 2013, na naslov sport@spz.si ali po pošti na sedež SPZ (Celovška 
cesta 25, 1000 Ljubljana) s pripisom »SPZ športnik leta«. Vsak lahko predlaga po eno športnico, športnika 
in športno ekipo. Predlagani morajo biti člani SPZ z veljavno športno licenco. Izbor bo opravila strokovna 
komisija Komiteja za Šport in Predsedstva SPZ. Podelitev priznanj bo na redni letni skupščini SPZ.

Predsedstvo SPZ

REPORTAŽA

Ekološka akcija
REPORTAŽA

tice smo ljubitelji eko akcij to-
krat potegnili cel kup različnih 
in »zanimivih« odpadkov; od 
nakupovalnih vozičkov, prome-
tnih znakov, kuhinjske posode, 
miz in stolov do zabojnikov za 
smeti, steklenic in celo opreme 
bližnjih gostinskih lokalov. Pri 
čiščenju na območju med nek-

danjo tovarno Novoteks in že-
lezniškim mostom so tudi letos 
pomagali straški rafting klub, 
novomeška ribiška družina in 
lokalni prebivalci. V potaplja-
ški opremi je v vodi zaplavalo 
štirideset potapljačev, celotne 
akcije pa se je udeležilo okoli 
sedemdeset ljudi. 
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Ekipa DPL OBALA s priklju-
čenim kolegom iz društva 
PLK Koper se je odpravila 
na lovski potep med hrva-
škimi otoki južno od Ma-
lega Lošinja: Ilovik, Silba, 
Male in Vele Orjule, ter v 
delu med Nerezinami, Sve-
tim Jakovom na Lošinju in 
Punta Križo na Cresu.

Tekst: Aleksander Kabilović • Foto: DPl obala

DPL OBALA ROBinzOn - DRugič

Med 18. in 22. julijem smo si 
privoščili štiri dni lova in brez-
skrbnosti, ki so bili za razliko 
od lanskih neurij skoraj idealni. 
Vremenska napoved nas je že 
teden dni prej pomirila in vre-
me je bilo res lepo. 
Pot od Kopra do Cresa in nato 
do zaliva Artatore na Malem Lo-
šinju je minila kot bi mignil, pa 
čeprav pot do tam traja dobre 
štiri ure. Napetost, ki smo jo ču-
tili, je bila že rahlo adrenalinska, 
ki v takšnih trenutkih predsta-
vlja čar življenja. Ko smo prišli 
v Artatore, je bila že trda tema. 
Čeprav smo bili utrujeni od poti, 

smo bili vsi neučakani pred na-
slednjim dnem.
Dimitrij je že ob prvem svitu pri-
pravljal čoln za spust. Hitro smo 
se pridružili še ostali in čolni so 
že bili v morju. Šli smo na Ilovik, 
po premoru za kosilo pa še na 
Silbo, kjer smo tudi prespali. 
Odlična pojedina iz svežih rib 
in sproščeni komentarji, ki niso 
dolgo trajali, saj nas je utruje-
nost hitro pobrala. Naslednji 
dan je bil še bogatejši, vsi smo 
dobro lovili in primerno temu 
tudi dobro jedli. Iz Silbe smo šli 
nazaj na Ilovik in nato na Male 
Orjule, kjer smo prespali tretjo 
noč.
Vele Orjule, Punta Križa na Cre-
su, Osor, Nerezine, … nato smo 
se odločili, da se odpravimo na 
pivo. Robinzon gor ali dol. Prav v 
Nerezinah smo že po tretji rundi 
sklenili: “NASLEDNJE LETO GRE-
MO OBVEZNO!”
Zadnji dan našega popotovanja 
je bil prav tako “lovsko” uspe-
šen in je v nas še globlje zasidral 
dano zaobljubo, da se takemu 
druženju ne smemo izneveriti 
ali ga celo opustiti. 

RAČUNALNIK SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

Lepo vreme, ugodni vetrovi 
in plimovanje so dali vsak dan 
dovolj rib za dostojno kosilo in 
večerjo, pa čeprav ni bilo ulo-
vljene večje ribe od brancina, 
ki je tehtal 1250 g. Uplenil ga je 
Janko in tako postal lovec Ro-
binzona 2012.

REPORTAŽA

Robinzon
REPORTAŽA
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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



28 • Potapljač • 65 - 2012



65 - 2012 • Potapljač • 29 

Dravske elektrarne Maribor

PokrovitelJ koleDarJev

OGLASI
OGLASI

Naročite revijo Potapljač

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Letno naročnino v višini 19,00 bom poravnal-a po izstavitvi računa.
Naročilnico pošljite na naslov: SPZ Celovška 25, 1000 Ljubljana ali 
na e-mail: potapljac@spz.si

Ime in priimek

Kraj in datum Podpis

Naslov

Prispevke za objavo v reviji 
Potapljač, pošljite do konca 
vsakega lihega me seca na 
e-naslov: potapljac@spz.si

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

j

OGLAŠEVANJA REVIJE 
POTAPLJAČ

e-mail: oglasevanje@spz.si
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SPONZORJI
SPONZORJI
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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.

NORIK SUB d.o.o.
Celovška 25, 1000 Ljubljana
tel. : 01/ 43 40 753
10% popusta pri gotovinskem nakupu blaga

BELINDA SPORT TRGOVINA
Mlinska 1 (nova avtobusna postaja)
2000 Maribor
tel.: 02/252 54 40, 041 601 919, 041 601 515
Popusti za člane SPZ

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

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

Sandi Line
Pobreška 19 a, Koper
10 % popusta pri nakupu potapljaških
oblek in ostale opreme

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

Lojze Zadnikar s.p.
Črna vas 86, 1108 Ljubljana
Brezplačen pregled opreme
in 10% popusta na storitve

Kemična čistilnica in pralnica Grah
Zadružna 1, Černelavci, 9000 M. Sobota
tel.: 02/522 13 22
10% popusta na storitve

Odvetnik Jurij Gros
Baragov trg 1, Trebnje
10% popusta na pravne storitve

Renault Avto Koletnik
Ul. Kraljeviča Marka 15, 2000 Maribor
tel.: 02/234 05 52
10% popusta pri nakupu rezervnih delov

NATIONAL CAR RENTAL, AVANTCAR d. o. o
Topniška 8, 1000 Ljubljana
tel.: 01 588 44 51
e-mail: national@avantcar.si, www.avantcar.si
10% popusta pri najemu vozil v Sloveniji

Božanovič M. Sobota d.o.o.
Klavniška 9, 9000 M. Sobota
tel.: 02/530 30 80, e-mail: bozanovic@siol.net
10% popusta pri gotovinskem nakupu blaga

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

Kovinoplastika Pavlinjek in Roto d.o.o.
Temlinova 4, 9000 M. Sobota
tel.: 02/527 19 03, www.roto.si
10% popusta pri nakupu kajakov in kanujev

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

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

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

TURISTIČNA AGENCIJA GTC TRAVEL d.o.o.
Slovenska cesta 12, 1000 Ljubljana
tel.: 01/241 67 40, fax: 01/241 64 46, e-mail: gtc@gtctravel.si
www.gtctravel.si

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

uveljavite ob predložitvi članske izkaznice SPZ.

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

KLUB SPONZORJEV SPZ
T R I G L A V    d . d .

S C U B A T O M    d . o . o .
N O R I K  S U B    d . o . o .
E U R O M A R K  d . o . o .

G U M A R   d. n. o.
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