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Novoletni potop
Velenjsko jezero
DPD Jezero Velenje  
KONTAKT:  Staš Strožak
 051 384 868
 stas@strozak.org

1

Inštruktorsi tečaj PSS
Hrvaška
PSS Adria 
KONTAKT:  Damir Podnar
 041 687 210
 komisija@pss-diving.si

Sprehodi pod morjem
Slovenske Konjice
PK Slovenske Konjice 
KONTAKT:  Branko Ravnak
 031 342 855
 info@iahd-adriatic.org

Otvoritev potapljaške sezone
Novo Mesto
KPA Novo Mesto 
KONTAKT:  Aleš Blatnik
 041 720 792
 kpa@kpa.si

Potapljanje AST 2013
Terme Zreče
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Darovanje sarme Neptunu
Piran
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KONTAKT:  Domagoj Ribarič
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 domagoj@klub-plk-koper.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 certifi kata 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.

JANUAR
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UVODNIK
Potopljena preteklostPotopljena preteklost

Ob koncu leta se pogosto ozremo po 
dogodkih minulega leta. Izmed mnogih 
jih je težko izpostaviti zgolj nekaj. Pa 
vendar, eden izmed takih je nedvomno 
fascinantna publikacija Potopljena pre-
teklost. V zborniku na preko 400 stra-
neh kar 35 avtorjev na najboljši možni 
način predstavlja raziskave naše poto-
pljene kulturne dediščine, ki je izjemno 
bogata. Morda se tega niti ne zaveda-
mo, sploh če pomislimo na amfore v gr-
ških in drugih morjih. Vendar ne smemo 
pozabiti, da so v preteklosti čez naše 
območje vodile pomembne trgovske in 

druge poti. 
Tudi tradicionalni novoletni koledar Slovenske potapljaške zveze 
napoveduje izid nove knjige Boruta Furlana, Piran – kjer se srečata 
mesto in morje. Ob pogledu na fotografije v koledarju smo res lahko 
ponosni. Ponosni na naše morje, vse fotografije so namreč iz sloven-
skega morja, in ponosni na naše podvodne fotografe z Borutom na 
čelu, saj so tudi v zelo težkih okoliščinah sposobni narediti vrhunske 
posnetke. 
Najpomembnejše sporočilo letošnjega leta pa je prav gotovo to, da 
se zaključuje brez potapljaških incidentov s tragičnim izidom. Želi-
mo si, da bi bilo tako tudi v prihodnje. K temu prispeva splet mno-
gih okoliščin in na večino lahko vplivamo potapljači sami, predvsem 
s skrbjo za varno potapljanje. Naša dosedanja skrb je prav gotovo 
pripomogla k temu in zato se bomo še bolj trudili zagotavljati var-
no potapljaško okolje v Sloveniji. Med drugim tudi okolje s kakovo-
stnimi in z odgovornimi inštruktorji, katerih motiv ne bo kratkoročni 
zaslužek z dumpinškimi in posledično z vsebinsko okrnjenimi po-
tapljaškimi tečaji. Žal ti trendi iz tujine že trkajo tudi na naša vrata, 
zato se jim je treba toliko odločneje upreti.
Ob koncu leta vam v imenu Slovenske potapljaške zveze in v svojem 
imenu želim vesele praznike in vse najboljše v novem letu, pred-
vsem pa veliko lepih in varnih potopov.

dr. Mitja Slavinec
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Večina potapljačev se je že 
soočila z mrazom. To ni ve-
zano le na zimske potope, 
saj se tudi poleti tempera-
tura vode na globini 20 m 
že toliko zniža, da pota-
pljanje brez ustrezne oble-
ke ni prijetno in nas začne 
zebsti.

TOPLOTNA BILANCA POTAPLJAČA

V nadaljevanju si bomo ogleda-
li nekaj ugotovitev, ki smo jih 
dobili na enem izmed tečajev 
potapljanja pod ledom, ki jih 
že tradicionalno organiziramo 
v Potapljaškem društvu Murska 
Sobota, med merjenjem tem-
perature površine potapljačev 
pred in po potopu v hladno 
vodo (povprečna temperatura 
vode je bila 1 °C). Poskuse smo 
prilagodili glede na razmere in 
specifi ko posameznih potaplja-
čev, predvsem njihovo opremo. 
Potapljači so se potapljali s suho 
in z mokro potapljaško obleko, 
tako da smo lahko primerjali 
tudi vpliv obleke. Temperaturo 
površine potapljačev smo merili 
z zelo zmogljivo in natančno in-
frardečo (IR) kamero FLIR T400, 
katere resolucija je kar 0,05 °C, 
izmerjena temperatura pa je na-
tančna na 2 %. IR kamera meri IR 
svetlobo in te podatke pretvori v 
temperaturo. Posnet spekter pri-
kaže kot fotografi jo, imenovano 
termogram. 

Termoregulacija
V vodi je mo-
žnost za podhla-
ditev veliko ve-
čja, kot bi bila na 
zraku. Voda ima 
večjo specifi čno 
toploto, gostoto 
in toplotno pre-
vodnost glede 
na zrak. Človek, 

Tekst: Eva Klemenčič, dr. Mitja Slavinec
 Foto: Eva Klemenčič

kot toplokrvno bitje, za pravilno 
delovanje organov potrebuje 
konstantno telesno temperatu-
ro, ki lahko niha za največ 0,6 °C. 
Bistven pomen pri vzdrževanju 
konstantne telesne temperatu-
re ima termoregulacija. Termo-
regulacijski procesi v hladnem 
okolju povečajo produkcijo to-
plote in zmanjšajo oddajo to-
plote s površine kože. Produk-
cija toplote se poveča na račun 
drgetanja in presnove rezervnih 
snovi v telesu. S tem se poveča 
energijski tok metabolizma, ki je 
v splošnem odvisen od mase, vi-
šine, starosti in aktivnosti posa-
meznika. 
Pri nižanju telesne temperature 
se začne izločati hormon adre-
nalin, ki povzroči krčenje krvnih 
žil ob površini kože. S tem se 
zmanjša krvni pretok in posle-
dično oddajanje toplote. Kljub 
termoregulaciji potapljač pri 
potopu v hladni vodi odda več 
toplote, kot je proizvede, kar po-
meni, da je toplotna bilanca po-
tapljača negativna. 

Toplotna bilanca
Toplotna bilanca potapljača je 
primerjava med toploto, ki jo 
potapljač prejme ali proizvede, 
in toploto, ki jo potapljač odda 
v okolico. Negativna toplotna 
bilanca pomeni, da se telesna 
temperatura potapljača s časom 
znižuje, kar lahko vodi do pod-
hladitve (hipotermije). V telesu 

se tvori toplota, ki se s krvnim 
obtokom porazdeli od telesnega 
jedra do površine kože. Toplota 
se nato s površine kože prevaja 
do potapljaške obleke. Potaplja-
ška obleka se segreva in toploto 
oddaja vodi s konvekcijo in seva-
njem. Potapljač odda zanemar-
ljiv delež toplote tudi z dihanjem 
(slika 1). 
V poenostavljenem modelu člo-
veško telo ponazorimo s petimi 
valji, ki predstavljajo trup, roke 
in noge. Glavo ponazorimo s 
kroglo. Telo obravnavamo kot 
homogeno celoto s toplotno 
prevodnostjo 0,5 W/mK. Preva-
janje toplote med kožo in pota-
pljaško obleko lahko opišemo 
kot prevajanje toplote skozi 
izoliran valj oziroma izolirano 
kroglo. Izolacijo predstavlja po-
tapljaška obleka debeline d

p
 in 

toplotne prevodnosti λ
p
. Večja 

toplotna prevodnost pomeni, 
da je toplotni tok zaradi preva-
janja večji in telo izgublja več 
toplote. 

Meritve z infrardečo kamero
Kot primer na sliki 2 navajamo 
rezultate nekaj meritev z IR ka-
mero, na osnovi katerih lahko 
sklepamo o skupni toplotni bi-
lanci potapljača in o prispev-
kih posameznih delov telesa. S 
posameznimi meritvami smo 
preverili veljavnost izračunov o 
ohlajanju, ki jih navajamo v na-
daljevanju. 

Slika 1. Toplotni tokovi med telesom potapljača, potapljaško obleko in okolico. 

IZOBRAŽEVANJE

Toplotna bilancaToplotna bilanca
IZOBRAŽEVANJE
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Rezultati
Pri izračunu skupne toplotne bi-
lance smo privzeli povprečno hi-
trost plavanja potapljača 1 m/s. Ker 
vemo, da se človeško telo ne ohla-
ja enakomerno, poglejmo, kolikšen 
delež k skupni toplotni bilanci pri-
speva posamezni del telesa. K ne-
gativni toplotni bilanci potapljača 
P1 (slika 3a) 56 % prispevajo noge, 
22 % roke, 18 % trup in 4 % glava. 
Pri potapljaču P2 (slika 3b) največji 
delež k skupni toplotni bilanci pri-
spevata spodnji del nog in spodnji 
del rok, oba 26 %. Sledita trup (19 %) 
in zgornji del nog (14 %). Najmanjši 
delež prispevata zgornji del rok (8 
%) in glava (5 %).
Na tem mestu je morda smiselni 
komentar glede deleža ohlajanja 
preko glave, saj je splošno znano 
dejstvo, da se človeško telo zaradi 
velike prekrvavljenosti na površi-
ni glave prav tam najbolj ohlaja. To 
seveda velja za golo telo, mi pa smo 
meritve delali pri potapljačih, ki so 
bili dobro oblečeni. Rezultat potr-
juje napotke, da je tudi v tropskih 
morjih smiselna uporaba kapuce, 
saj na ta način bistveno zmanjšamo 
ohlajanje preko glave.
Meritve tudi potrjujejo pričakovan 
rezultat, da je toplotna bilanca po-
tapljača pri potapljanju v hladni 
vodi izrazito negativna, saj se je pri 
vseh temperatura znižala. Kvalitativ-
ne meritve tudi kažejo, da je tempe-
raturna razlika telesa pred potopom 
in po njem odvisna od časa poto-
pa ter tipa in debeline potapljaške 
obleke. 

Slika 2: Potapljača pred potopom in po njem. a) Potapljač P1: Vidimo, 
da se najbolj spremeni temperatura na površini nog, najmanj pa na 
površini glave. b) Potapljač P2: Vidna je razlika v temperaturi zgor-
njega in spodnjega dela rok ter nog. Vzrok je različna debelina pota-
pljaške obleke. Z večanjem debeline potapljaške obleke izboljšamo 
toplotno izolacijo telesa. Toplotna bilanca potapljaške obleke je na 
predelih z večjo debelino nižja kot na predelih z manjšo debelino. 

a) b)

a)

b)

Slika 3. Prispevek k skupni toplotni bilanci posameznega dela. a) Potapljač P1; b) Potapljač P2. 

Toplotna bilancaToplotna bilanca

IZOBRAŽEVANJE
IZOBRAŽEVANJE
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Potapljači si že leta posta-
vljajo vprašanje, naj se v 
določenem okolju pota-
pljajo v suhi obleki ali ne. 
Pri Divestrongu smo sicer 
nekoliko pristranski, ven-
dar se bomo po najboljših 
močeh potrudili, da vam 
priskrbimo prave informa-
cije, s katerimi boste lažje 
odgovorili na zgoraj zasta-
vljeno vprašanje.

Tekst: Matko Mioč, Kaja Mežnar
Foto: Aqualung

ZAKAJ SUHO POTAPLJANJE?

V hladnejših podnebjih ima večina 
hiš izolacijo, ki je, v kombinaciji z 
zračnimi žepki, izvrstna podlaga 
za to, da je v hiši prijetno toplo. Isti 
princip velja tudi pri potapljanju; 
plast toplotne zaščite z zračnimi 
žepki ščiti potapljača pred izgubo 
telesne toplote. 
Ko se odločate za nakup ali tečaj 
s suho ali mokro obleko, morate 
upoštevati:
1. temperaturo vode,
2. osebno toleranco do mraza,
3. koliko časa boste v vodi ,
4. globino,
5. kako aktivni boste,
6. vremenske razmere na površini,
7. stroške.
Izkušenosti oziroma števila poto-
pov nismo uvrstili na ta seznam, če-
prav so mnogi mnenja, da tja sodi.
Pa si poglejmo vsako točko pose-
bej:

Temperatura vode
Zagotovo se temperatura vode v 
različnih krajih razlikuje. Pri izbiri 
morate zato upoštevati temperatu-
ro vode, kjer se boste najpogosteje 
potapljali oziroma temperaturo 
vode v kraju, kamor se odpravljate 
na potapljanje. Pri izboru potaplja-
ške lokacije upoštevajte tudi samo 
kakovost potapljanja in vodno ži-
vljenje, saj temperatura vode vpli-
va tudi na ta dva faktorja.

TEHNIKA

Suhe oblekeSuhe obleke
TEHNIKA

V Jadranskem morju je tem-
peratura vode pozimi na glo-
bini 6 metrov in globje precej 
konstantna, in sicer nekje med 8 in 
10 °C. Poleti se temperatura vode 
na površini dvigne na 26 °C, kar 
naredi vodo bolj prijetno za kopal-
ce, za potapljače, ki gredo globlje 
od 16 metrov, pa se stvar bistve-
no ne spremeni, saj ima voda tudi 
v poletnih mesecih med 14 in 16 
°C. Hladne razmere omogočajo 
bogato raznolikost življenja, ki 
Jadransko morje uvršča med naj-
lepše potapljaške točke na svetu. 
Hkrati so nižje temperature razlog, 
da večina navdušenih potapljačev 
uporablja suhe obleke.

Osebna tolerance do mraza
Verjetno poznate koga, ki ga ve-
dno zebe, nekoga, ki kljub vklo-
pljenemu gretju vedno potrebuje 
še dodatno odejo. Različni tipi po-
stav lahko povečajo ali zmanjšajo 
vašo dovzetnost za mraz. Stopnjo 
svoje tolerance do mraza verjetno 
poznate, zato jo upoštevajte, ko iz-
birate potapljaško obleko.

Koliko časa boste v vodi?
Ali morate do točke potopa dolgo 
plavati po površini? Ali imate med 
opravljenimi potopi veliko dolgih 
površinskih intervalov (50–60 mi-
nut)? Ali se lahko zgodi, da bi na 
potovanju zaradi predolge izpo-
stavljenosti mrazu morali skrajšati 
čas potopa? Predstavljajte si, da ste 
drago plačali za potovanje, potem 
pa izgubili dragoceni čas pod vodo. 
Vsi želimo za svoj denar dobiti 
najboljše – veliko časa in denarja 
vložimo v iskanje idealne opreme, 
sestavljanje opreme in pripravo na 
potope – zagotovo ne za to, da bi 
potop zaključili predčasno, ker nas 
zebe. Če se vam to dogaja je čas da 
razmislite o nakupu suhe obleke. 

Globina
Globlje kot gremo, bolj se mokra 
obleka stisne in s tem izgubi svojo 

toplotno zaščito. Če se redno po-
tapljate na večjih globinah, išče-
te razbitine, raziskujete stene in 
opazujete bitja, ki jih je moč najti 
samo tam, vendar iz vode pogosto 
pridete premraženi, potem je suha 
obleka prava izbira za vas.

Stopnja vaše aktivnosti
Ali se največkrat potapljate s tokom 
in se premikate počasi in namerno, 
da bi porabili manj zraka in energi-
je? Vsak potapljač ima svoj slog po-
tapljanja in če ste tip potapljača, ki 
se premika malo in počasi ter pod 
vodo ne dela odvečnih gibov, lahko 
suha obleka izboljša vaše termično 
udobje. Zavedajte pa se, da ta fak-
tor od vseh naštetih najmanj vpliva 
na izbiro termične zaščite.

Vremenske razmere na površini
Verjetno veste, kako je stati na 
dežju ali priti s potopa, ko piha 
veter oziroma je zunaj mraz. Kom-
binacija mokre obleke in nizkih 
temperatur ter vetra je v večini pri-
merov zelo neprijetna. Potapljanje 
poleti z mokro obleko je kljub hla-
dni vodi lahko sprejemljivo, če nas 
po prihodu iz vode sonce pogreje 
za morebitni drugi potop. Pri niž-
jih temperaturah okolice oziroma 
vetru pa boste prvi potop verjetno 
izvedli brez težav, vendar se med 
površinskim intervalom ne boste 
ogreli, zato bo vaš drugi potop iz-
jemno neprijeten.
Dvorezen meč pri potapljanju je 
dejstvo, da je potapljanje bolj pri-
jetno poleti, ko je topleje, sami 
potopi pa so boljši in zanimivejši 
pozimi, ko je mraz. Na Jadranu  je 
potapljanje zaradi boljše vidljivosti 
boljše pozimi. Poletne višje tempe-
rature namreč povzročijo cvetenje 
planktona, ki čisto vodo spremeni 
v »mračno zmešnjavo«. 
Suha obleka je zagotovilo, da vas 
ne bo nikoli zeblo, ne glede na vre-
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TEHNIKA

Suhe oblekeSuhe obleke
TEHNIKA

menske razmere. Hkrati boste ime-
li tudi možnost potapljanja skozi 
vse leto in boste lahko izkusili naj-
boljše potope v najboljši vidljivosti. 

Strošek
Cena je vedno zanimiva tema po-
govorov – kakšen je dejanski stro-
šek potapljanja s suho obleko v 
primerjavi s potapljanjem z mokro 
obleko? Na strošek lahko gledamo 
iz dveh zornih kotov, fi nančnega 
in izkustvenega. Primerjajmo torej 
dejanski monetarni strošek s ceno 
izgubljene neprecenljive izkušnje 
– enako kot v oglasu za Master-
Card: suha obleka – 1000 EUR, to-
plotna zaščita – 310 EUR, kapuca 
za suho obleko – 90 EUR, opazova-
nje 5-metrske orjaške tihomorske 
hobotnice, ki vas pogleda, nato pa 
vam pokaže vseh 2000 priseskov – 
neprecenljivo.
Večina potapljačev si na začetku 
izposoja opremo, nato pa se od-
loči za nakup mokre obleke, ker je 
cenejša, tega ne zanikamo. Vendar 
pa bi, ko ste že kupili mokro oble-
ko in ugotovite, da bi v resnici po-
trebovali suho obleko, in kupite še 
suho obleko, zapravili manj, če bi 
že takoj kupili dobro suho obleko. 
Pri izbiri upoštevajte vse stroške, 
saj zagotovo obstaja dober razlog, 
da potapljači, ki so se potapljali v 
suhi obleki, ne izberejo več mokre.
Na koncu naj nekaj besed nameni-
mo tudi izkušenosti. Splošno raz-

širjena je napačna predstava, da 
je potapljanje s suho obleko na-
porno in zahteva veliko izkušenj, v 
prvi vrsti zaradi težjega uravnava-
nja plovnosti. Mnogi so celo mne-
nja, da naj se novi potapljači pota-
pljanja ne bi učili v suhi obleki. 
Kot inštruktor-trener sem pota-
pljanja s suho obleko učil mnogo 
potapljačev, novih in izkušenih. 
Priznam, da je potapljanje s suho 
obleko bolj zahtevno, vendar ni 
težje. Nekaterim se zdi potaplja-
nje s suho obleko težje in zato bolj 
tvegano, sam pa sem mnenja, da 
je tveganje večje, če se v mrzli vodi 
potapljamo brez suhe obleke. Če 
je vaš inštruktor navdušen uporab-
nik suhe obleke, potem ni nikakr-
šnega razloga, da bi bila uporaba 
suhe obleke težja in bolj tvegana. 
Na potapljaških tečajih vas učijo 
lebdenja v sedečem položaju, lah-
ko vas naučijo tudi vodoravnega 
lebdenja v suhi obleki. Če ste ime-
li dober tečaj, potapljanje s suho 
obleko ne predstavlja nič večjega 
tveganja od potapljanja z mokro 
obleko. Statistike kažejo, da vrsta 
obleke (mokra ali suha), ne vpliva 
na povečanje/zmanjšanje verje-
tnosti poškodb. 
Če ste novi v potapljanju in mislite, 
da bi se morali naučiti uporabljati 
suho obleko, stopite v stik z nami 
na spletni strani www.divestrong.
si in se dogovorite za tečaj. Če ste 
že izkušeni potapljač in se odloča-

te med suho in mokro obleko, še 
enkrat dobro razmislite o zgoraj 
naštetih točkah in o resničnem 
»strošku« suhe obleke.
V nadaljevanju vam bom predsta-
vil najnovejše modele suhih oblek, 
ki so napovedale resno konkuren-
co vrečastim suhim oblekam, ki jih 
danes najdete na tržišču.

FUSION ONE
ZGODBA O NEMRAZU
S »Fusion ONE« se vse spremeni. 
To je prva suha obleka, ki ponuja 
toploto »Fusion DryCore« (Fusion 
suho jedro), fl eksibilnost in udo-
bje za manj kot tisočaka. »Fusion 
ONE« je najboljša izbira za pota-
pljače, ki si želijo udobja, ki ga nudi 
suha obleka.

Lastnosti
Prilagodljivi ventili Apeks, zadrga 
na hrbtu, dodatno ojačana proti 
obrabi na kritičnih predelih, lycra v 
zelo elastičnih predelih, ta optimal-
na kombinacija predstavlja idealno 
razmerje med mobilnostjo in trpe-
žnostjo, vsi šivi so ploščati in v slogu 
zadrge, kar zagotavlja elastičnost 
in trpežnost, material »GatorTech« 
na predelu kolen nudi izjemno od-
pornost proti obrabi, vključen je 
osnovni sistem naramnic.
»ONE Skin« (ONE koža) je narejen 
iz 1 mm debelega neoprena, ki 
daje dodatno odpornost na pre-
delih visoke obrabe in ima močno 

Fusion One Fusion Bullet Fusion Tech
Moška podobleka 
brez zadrge
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lycro v zelo elastičnih predelih. Ta 
kombinacija predstavlja idealno 
razmerje med mobilnostjo in trpe-
žnostjo. »ONE Skin« je na zapestjih 
in gležnjih na »DryCore« pritrjen z 
ježki, kar omogoča enostavno pri-
trjevanje in snemanje. 

FUSION BULLET
»Fusion Bullet«, ki je bila v osnovi 
izdelana  za posebne enote vojske, 
je obleka, narejena za najtežje po-
goje potapljanja. Izjemno elastičen 
neopren omogoča maksimalno 
elastičnost, strateško postavljen 
oklep iz materiala »GatorTech« in 
ojačani šivi pa zagotavljajo trpe-
žnost.
  
Lastnosti
Bulletovi šivi so lepljeni in šivani s 6 
nitmi za maksimalno elastičnost in 
trpežnost, 2 raztegljiva žepa z dvoj-
no zadrgo, grob neopren »Gator-
Tech« na kolenih, komolcih, rame-
nih in zadnjici podaljša življenjsko 
dobo obleke, tudi v najbolj ekstre-
mnih okoliščinah potapljanja, od-
stranljivi 2-mm neoprenski vstavki 
na komolcih in kolenih omogočajo 
oblazinjenje, iIzjemno elastičen 
neopren zagotavlja ekstremno 
elastičnost in maksimalno fl eksibil-

nost, Obleke so v črni, črni z rdečo 
in črni z modro barvo.

FUSION TECH
Dvignite svoje potapljanje na 
nov nivo z obleko »Fusion Tech«. 
Koža obleke je narejena iz 1 mm 
neoprena v območjih večje ob-
rabe, kar zagotavlja trpežnost 
obleke, strateško postavljena 
lycra pa zagotavlja neverjetno 
elastičnost.
 
Lastnosti 
»Tech Skin« predstavlja idealno 
razmerje med mobilnostjo in tr-
pežnostjo, »Tech Skin« s pomočjo 
ježkov na zapestjih in gležnjih ter 
zadrge z lahkoto pritrdimo in od-
stranimo iz »DryCore« jedra, vsi 
šivi so ploščati in šivani po sistemu 
zadrge, kar zagotavlja elastičnost 
in trpežnost, kolena so zaščitena s 
poliuretansko peno, ki zagotavlja 
izvrstno zaščito pred obrabo, raz-
tegljivi žepi na stegnih, močna in 
odporna suha zadrga YKK, luksu-
zni sistem naramnic z vključeno 
hrbtno blazino.

Vsi kompleti imajo potovalno vre-
čo na zateg, infl atorsko cev in vo-
sek za zadrge.

MOŠKA PODOBLEKA 
BREZ ZADRGE
Novo v letu 2013. Narejena iz mo-
dnega ekstremno elastičnega fl i-
sa. Dvojno prekrivanje na vratu 
omogoča oblačenje brez zadrge. S 
tem, ko smo odstranili zadrgo, smo 
odstranili hladne točke, predvsem 
pa okvaro zadrge. Z Whitesovim 
ATS sistemom (ATS = air transfer 
system; sistem prenosa zraka) je 
NoZIP izvrstna izbira za potapljače, 
ki iščejo toploto, prilagodljivost in 
učinkovitost v zmerno hladnih in 
hladnih okoljih.

Lastnosti
Sistem oblačenja skozi vrat, brez 
zadrge, Whitesov sistem prenosa 
zraka (ATS), zaplata neoprena na 
prsih, reliefni zavihek in dostopna 
točka za uriniranje, moden, zelo 
elastičen fl is, zanke za palce in 
noge.

Vse obleke so v velikosth: 
2XS/XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL+

Več informaciji, vključno s cenami, 
najdete na naši spletni strani www.
divestrong.si. Vsi člani SPZ imajo 
10-odstotni popust pri nakupu vr-
hunske potapljaške suhe obleke.

TEHNIKA

Suhe oblekeSuhe obleke
TEHNIKA

Vesele praznike 
in čim več uspeha, ter srečno v letu 2013

ti želi ekipa Divestrong
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Med drugim so tedaj naleteli na 
komaj 5-mm gološkrgarja, za 
katerega se je izkazalo, da gre za 
doslej še nepoznano vrsto v slo-
venskem in tudi širšem Jadran-
skem morju. Na podlagi specia-
lističnih ključev za določevanje 
smo ugotovili, da gre za vrsto 
Piseinotecus sphaerifera, majhne-
ga gološkrgarja, ki se prehranju-
je s polipi trdoživnjakov. Doslej 
je bila ta vrsta, ki je bila opisana 
šele leta 1965 iz vzorcev v bližini 
Neaplja v Italiji, najdena poleg 
Neaplja še v vodah ob Gani ter 
Kanarskega otočja. Goli polž je 
bil najden na globini 1,8 m v za-
rasli obrasti iz številnih pritrjenih 
nevretenčarjev, med katerimi so 
bili zlasti številni polipi uhatega 
klobučnjaka in grmičasti trdoživ-
njaški polipi. 
Poleg tega, da se o tej majhni 
vrsta komajda kaj ve in da je 
bila doslej najdena le še na 
treh lokacijah, je zanimivo tudi 
njeno rodovno ime. Avtorica jo 
je poimenovala 
za vrsto Calmel-
la sphaerifera, 
pozneje pa so 
jo zaradi  no-
vih ugotovitev 
prestavili v na 
novo imenovan 
rod Piseinotecus. To pomeni v 
latinščini nekaj takega kot “po-
hodil sem Teca”. Zoolog Marcus, 
ki je krstil ta rod golih polžev 
Piseinotecus, je za to uporabil 
dogodek, ko je po nesreči na poti 
v kuhinjo pohodil psa, ki mu je 
bilo ime Teco. Gre namreč za še 
en primer nenavadnih poimeno-

Sredi novembra so pota-
pljači Morske biološke po-
staje Nacionalnega inšti-
tuta za biologijo vzorčili v 
akvatoriju Luke Koper, kjer 
so iskali polipe uhatega klo-
bučnjaka.

Tekst: Lovrenc Lipej • Foto: Borut Mavrič

ŠE ENA NOVA VRSTA GOLEGA POLŽA

Novi polž s slovenskem morjuNovi polž s slovenskem morjuNovi polž s slovenskem morju
BIOLOGIJA

BIOLOGIJA

vanj, ki so si ga izmislili zoologi, 
ko so hoteli poimenovati nove 
živalske vrste. Takih primerov je 
kar nekaj, npr. globokomorski 
vražji ligenj, ki sodi v posebno 
skupino glavonožcev. Njegovo 
latinsko ime je Vampyroteuthis 
infernalis, kar bi lahko prevedli 

nekako kot vampirski ligenj iz 
pekla. Ali pa npr. ko je strastni 
privrženec rokerja Franka Zappe 
po njem imenoval trdoživnjaško 
meduzo z vrstnim imenom Phia-
lella zappai. In takih primerov je 
ogromno!
Najdba gološkrgarja je še en 
dokaz o tem, da se v našem 

majhnem morju še vedno skriva-
jo razna presenečenja. Doslej je 
bilo v slovenskem delu Jadrana 
skupaj s pričujočim primerkom 
najdenih kar 71 vrst zaškrgarjev, 
v skupino katerih prištevamo 
tudi gološkrgarje. To število je v 
primerjavi z oceno, da živi v Sre-

d o z e m s k e m 
morju pribli-
žno 500 vrst 
z a š k r g a r j e v, 
na prvi pogled 
majhno, a če 
pomislimo, da 
je slovenski del 

Jadrana res le neznatna lužica 
v primerjavi s Sredozemskim 
morjem, potem je ta številka 
kar zavidljiva. Obenem pa je 
smiselno pričakovati, da se bo 
z novimi potapljaškimi ali dru-
gačnimi odkritji število vrst še 
povečalo.

“Najdba gološkrgarja je še en dokaz o 
tem, da se v našem majhnem morju še 
vedno skrivajo razna presenečenja.”
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FOTO

DRM OpenDRM Open
FOTO

Prvo v sezoni je tekmovanje DRM 
Fresh, ki se vsako leto odvija v slad-
kih vodah čudovitega Blejskega 
jezera. Drugo, v slanih vodah, je 
hkrati Državno prvenstvo Repu-
blike Slovenije pod okriljem Slo-
venske potapljaške zveze in DRM 
Open v organizaciji DRM Ljubljana. 
Tekmovanje poteka v Piranu na rtu 
Madona, kjer je podvodje zaščite-
no kot naravni spomenik.
Marsikdo prvič bere o tovrstnih 
tekmovanjih ali pa se mu zdijo 
tekmovanja v podvodni fotografi ji 
nekaj, kar s športom nima veze. Za 
vse, ki tako razmišljajo, lahko po-
vem, da so tekmovanja v podvodni 
fotografi ji v svetu zelo razširjena, 
posamična državna prvenstva pa 
so v znamenju močne konkuren-
ce, saj se vsak tekmovalec bori za 
možnost nastopa na svetovnem 
prvenstvu, ki je organizirano vsaki 
dve leti.
Kako so tekmovanja v podvodni 
fotografiji povezana s športom? 
Večno vprašanje in večna dilema. 
Najbolje bo, da na hitro opišem, 
kako takšno tekmovanje poteka. 
Bistvo tekmo-
vanja je narediti 
posnetek, ki se 
bo v očeh žirije 
uvrstil čim viš-
je. Na vsakem 
tekmovanju je 
razpisanih več 
kategorij, oziro-
ma vsebinskih 
a l i  t e h n i č n i h 
sklopov. Najbolj 
pogoste so tri 
kategorije:  Riba, 
Makro in Ambi-
ent (zadnja leta 
se vse bolj upo-

V Sloveniji imamo vsako 
leto dva dogodka, kjer se 
lahko med seboj neposre-
dno pomerijo podvodni fo-
togra� . 

Tekst: Jure Gasparič • Foto: DRM Open

ODLIČNI PODVODNI FOTOGRAFI 
rablja ime »širokokotna fotografi ja 
- wide«). Fotograf mora oddati po 
eno fotografi jo v vsako kategorijo, 
končnega zmagovalca pa določi 
skupni seštevek posameznih kate-
gorij. Naj omenim, da je na lanskem 
svetovnem prvenstvu slovenski 
reprezentant Rok Kovačič osvojil 
prvo mesto v kategoriji Makro in 
tretje mesto v skupnem seštevku!
Na piranski tekmi gredo tekmo-
valci hkrati v vodo, na voljo imajo 
isti akvatorij (na svetovnem prven-
stvu se lokacije žreba, na manjših 
tekmovanjih, pa se vsi potopijo 
na isti lokaciji) in pet ur časa, da 
posnamejo ustrezne posnetke. V 
teh petih urah lahko tudi polnijo 
jeklenke in menjajo objektive, pri 
oddaji pa na spominski kartici ne 
sme biti več kot 100 podvodnih 
fotografij. Tekmovalci, ki se tek-
movanj lotijo resno, se na pisk 
organizatorja podajo pod vodo in 
(razen za zamenjavo jeklenke ali 
objektivov) ne prihajajo na površ-
je. Vsak, ki se malo več potaplja, 
ve, kaj pomenijo večurni potopi, 
večkrat tudi v hladni vodi, kjer je 
treba v iskanju ustreznih kadrov in 
motivov preiskati veliko območje. 
Če je kdo mnenja, da to ni šport, 
ga povabim na tekmovanje, mor-
da le kot asistenta fotografu, ki se 
bori za stopničke. Vsekakor bo bolj 
športna izkušnja od partije šaha ali 
pikada.

Pa se vrnimo nazaj na letošnje 
državno in odprto prvenstvo, ki  
je bilo konec septembra v Piranu. 
Tekmovanja se je udeležilo 25 
fotografov iz treh držav (Slovenija, 
Hrvaška in Italija), od katerih je 13 
fotografov tekmovalo z DSLR apa-
rati, 12 pa s kompaktnimi. Vreme 
je bilo prekrasno, morje mirno. To 
idilo je morda motilo le tekmova-
nje podvodnih lovcev, ki (morda 
zaradi odseva sonca od vode) 
večkrat zgrešijo zunanjo stran 
boje, ki označuje meje naravnega 
spomenika, in kjer je vožnja s čolni, 
kaj šele »glisiranje«, prepovedana.
Samo tekmovanje je potekalo brez 
posebnih zapletov. Malce smole je 
imel edino en tekmovalec, ki  mu 
je takoj na začetku tekmovanja 
vdrla voda v ohišje aparata in je bil 
primoran odstopiti.
Po končanem tekmovalnem delu 
so imeli fotografi  dve uri časa, da so 
na prenosnih računalnikih izbrali 
ustrezne fotografije. Ob predaji 
izbranih fotografi j organizator le-te 
presname, vsak tekmovalec pa jih 
še enkrat preveri (tudi morebitne 
rotacije in preslikave). 
V nedeljo zjutraj se je v dvorani 
Morske biološke postaje začelo 
žiriranje. Za svoje delo so člani žirije 
uporabili profesionalen kalibriran 
HD DLA projektor JVC DLA-HD1. 
Žirijo so sestavljali Borut Furlan, 
Milan Tomažin - Tyson in Irena Čok.
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DRM OpenDRM Open
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Najlepši posnetek tekmovanja - Oskar Marko Musić 
Kot vsako leto je tudi letos žirija pokazala vse tekmoval-
ne fotografi je, ki jih je pokomentirala in odgovarjala na 
vprašanja tekmovalcev ter s tem prispevala k boljšemu 
razumevanju njihovega dela in k izpopolnjevanju posa-
meznih tekmovalcev.
Med kompaktnimi aparati je prvo mesto v kategoriji Wide 
zasedel Tomaž Volaj (DPD Tuna), ki je prvi tekmovalec na 
naših tekmovanjih, ki je iz DSLR aparata presedlal na tako 
imenovan brezzrcalni (mirrorless) aparat (DSLM). V kate-
goriji Makro in Riba je slavila Italijanka Barbara Camassa 
(Ghisleri) in tako povedla tudi v skupnem seštevku. Sle-
dila sta ji Jaka Ferjan (DRM Ljubljana) in Marko Gasparič 
(DRM Ljubljana).
Med DSLR-ji je v kategoriji Wide slavil lanskoletni državni 
prvak Rok Kovačič s fotografi jo potapljača in potopljene 
mine. V kategoriji Riba in Makro je prvo mesto dosegel 
Oskar Marko Musić. Oskar je pri obeh zmagovalnih tehni-
kah uporabil tehniko fotografi ranja, ki se je na naših tek-
movanjih pojavila prvič, v pomoč pa mu je bila naprava, 
ki jo je izdelal sam. V skupnem seštevku je z enim prvim 
in dvema drugima mestoma slavil Rok Kovačič (DRM 
Ljubljana), ki je s tem znova postal državni prvak - letos 
že četrtič zapored. Na drugem mestu je bil Oskar Marko 
Musić (DRM Ljubljana).
V skupinski razvrstitvi je prvo mesto zasedlo društvo DRM 
Ljubljana. Najboljši posnetek tekmovanja (Best of Show) 
je osvojil Oskar Marko Musić s fotografi jo v kategoriji Riba.
Po končani podelitvi bogatih nagrad in razglasitvi zmago-
valcev je sledila zakuska, ki je potekala v prijetnem vzdušju 
in spodbudila prijateljski pogovor med tekmovalci in žirijo.
Za izpeljavo tekmovanja bi se želel zahvaliti celotni 
organizaciji DRM Ljubljana in seveda sponzorjem, ki so 
nam podarili lepe nagrade ter poskrbeli za visok nivo 
tekmovanja. Glavni sponzor je bil Nikon Slovenija, ki je 
poklonil darilne bone v skupni vrednosti 600 € in kape 
Nikon. Tekmovanje so na različne načine podprli še: 
Skupina Noriksub, Subaquatiq, MM Sub iz Ljubljane, Di-
Gold, Gasilsko-reševalna služba Kranj, DVZ Ponikve, Fiji.si, 
Okolje Piran, Morska biološka postaja ter Vinogradništvo 
in kletarstvo Danimir Čok.

Rezultati:
Državno prvenstvo
1. Rok Kovačič
2. Oskar Marko Musić
3. Hinko Šolinc
4. Grega Verč
5. Marko Gasparič

DRM Open
DSLR
1. Rok Kovačič
2. Oskar Marko Musić
3. Fabio Iardino
4. Hinko Šolinc
5. Grega Verč

Kompakt
1. Barbara Camassa
2. Jaka Ferjan
3. Marko Gasparič
4. Tomaž Volaj
5. Leon Želj

Ekipno
1. DRM Ljubljana
2. DPD Tuna 
3. Ghisleri 
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Prosto potapljanjeProsto potapljanjeProsto potapljanje
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Tekmovanje je pod okriljem SPZ-ja 
organiziralo Športno društvo H2O 
team. Na MAD CUP se je prijavilo 
36 tekmovalcev iz treh držav, na 
državnem prvenstvu pa je sodelo-
valo 9 tekmovalcev. Udeleženci so 
se pomerili v vseh treh bazenskih 
disciplinah: dinamična apneja brez 
plavuti (DNF), dinamična apneja 
s plavutmi (DYN), statična apneja 
(STA) in skupna razvrstitev.
V petek zvečer je bila na sporedu 
dinamična apneja brez plavuti. V 
prvi seriji je startala aktualna dr-
žavna rekorderka Maša Šorn iz H2O 
teama. S preplavanimi 103 m je svoj 
državni rekord izboljšala za 10 m, a 
bila zaradi krajše izgube zavesti dis-
kvalifi cirana. Nekaj skupin pozneje 
je startala še druga tekmovalka 
H2O teama Alenka Artnik, ki je na 
svojem prvem tekmovanju brez 
težav postavila nov DR 105 m. Proti 
koncu so bili na vrsti še najboljši 
tekmovalci. V predzadnji skupini je 
startal tekmovalec H2O teama Jure 
Daić in z osebnim rekordom 132 m 
prevzel vodstvo. 
Vse oči so bile uprte v zadnjo skupi-
no, kjer so startali štirje tekmovalci 
z največjimi najavami. Najdlje je 
odplaval Hrvat Vanja Peleš, ki je s 
160 m zmagal pred našim državnim 
prvakom Daićem. 
Naslednje jutro se je ob 9.15 uri 
tekmovanje nadaljevalo s statično 
apnejo. V prvi skupini so startali 
trije glavni favoriti za naslov držav-
nega prvaka. Prvi je iz vode prišel 
Ropret, ki je s časom 5 min 24 s 
osvojil 2. mesto. Sledil mu je Daić, ki 
je s časom 6 min 2 s osvojil še drugi 

V petek in soboto, 7. in 8. 
decembra, je v kopališču 
Pristan v Mariboru pote-
kalo že osmo mednarodno 
tekmovanje v prostem po-
tapljanju MAD CUP 2012, 
ki je štelo tudi kot bazensko 
državno prvenstvo.

Tekst: Tanja Daić • Foto: Iztok Ameršek, 
Jaka Ivanc

MAD CUP 2012 V ZNAMENJU H2O TEAMA

naslov državnega prvaka. Odlično 
3. mesto na državnem prvenstvu 
pa je s časom 4 min 46 s osvojil 
Martin Mali iz H2O teama, ki je pri 
svojih 58 letih lahko vzor vsem 
mlajšim generacijam. Predzadnja 
skupina je skrivala še eno odlično 
debitantko. Slovenka Maja Ivanič je 
pod vodo zdržala 5 min in 2 s, kar 
je zadostovalo za 3. mesto v ženski 
konkurenci. Vsem pa je dala vedeti, 
da je naslednji cilj slovenski državni 
rekord, do katerega jo loči le še 26 
sekund. Kot zadnji je startal Hrvat 
Veljano Zanki, ki je pokazal, kaj 
je prava borbenost. Od 6. minute 
naprej se je boril z močnimi kon-
trakcijami, pri 7 minutah so bili na 
nogah vsi gledalci, minuto zatem 
smo vsi gledalci zadrževali dih. A 
Zanki je vztrajal do neverjetnih 8 
min 38 s in z novim hrvaškim držav-
nim rekordom z naskokom zmagal.
Sobotno popoldne je bilo rezervi-
rano še za zadnjo disciplino, dina-
mično apnejo s plavutmi. Šornova 
je izboljšala svoj državni 
rekord za 4 m in novo 
mejo premaknila na 123 
m. Istočasno sta star-
tala dva H2O teamov-
ca Ropret in Artnikova. 
Slednja je brez težav 
izplavala pri 149 m in 
tako na svojem prvem 
tekmovanju postavila 
že drugi državni rekord. 

S tem je močno opozorila nase in 
z nasmehom na obrazu pokazala, 
da zmore še veliko več, kar je velika 
spodbuda za v prihodnje. Ropret 
je plaval še dlje in izplaval pri 178 
m ter tako pričakovano osvojil 2. 
mesto na državnem prvenstvu. 
Jeranko je preplaval 188 m in 
poskrbel za dodatno napetost. Po 
opravljenem protokolu se je usedel 
na progo, pri tem pa je zdrsnil nazaj 
v vodo in skoraj potopil usta, kar 
bi pomenilo izključitev. Zadnji hip 
se je ulovil in se zasluženo veselil 
1. mesta na državnem prvenstvu. 
Najdlje je ponovno odplaval Hrvat 
Peleš in si s potopom, dolgim 200 
m, prislužil še 1. mesto s plavutmi.
V mednarodni konkurenci je slavil 
Daić, ki je prikazal izjemne poto-
pe ob dejstvu, da je pred, med in 
po potopih organiziral celotno 
tekmovanje. V ženski konkurenci 
je zasluženo slavila Turčinevičeva 
pred Srbkinjo Mileno Radič in 
domačinko Artnikovo, ki se je s 
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Del dohodnine namenite potapljanju
Pomembna novost novega zakona o dohodnini je, da 0,5 odstotka dohodnine lahko namenimo zvezam ali društvom, 
ki delujejo v javnem interesu. Med ta spada tudi Slovenska potapljaška zveza in nekatere njene članice. Izkoristite 
možnost in s tem delom dohodnine podprite slovensko potapljanje, humanitarno dejavnost Podvodne reševalne službe 
in aktivnosti širšega javnega interesa.
Na šesti strani obrazca za odmero dohodnine najdete 
tabelo, v katero vpišete davčno številko upravičenca in 
odstotek, ki ga namenjate posameznemu upravičencu. V 
primeru Slovenske potapljaške zveze torej vpišete davčno 
številko 94008914, kot kaže slika spodaj.
Davka zaradi tega ne boste plačali nič več! Tukaj le navede-
te komu ta denar namenjate. Za podporo motivirajte čim 
več svojih prijateljev, družinskih članov in znancev. 
Donacijo do skupnega odstotka 0,5% lahko namenite 
več prejemnikom, vsekakor pa ne pozabite na SPZ ali vaš 
matični klub, v kolikor ima ustrezen status.

Društva, katerim lahko namenite del dohodnine:
- SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA 
- KPA NOVO MESTO
- PK KROTA SUB  
- DRM LJUBLJANA 
- PD PONIREK 
- DP VIDRA 

- DPV CELJE 
- DPD BLED 
- PD PTUJ 
- ŠPORTNO POTAPLJAŠKO 
  IN RIBIŠKO DRUŠTVO
- POTAPLJAČI LUKE KOPER

prostim potapljanjem začela 
ukvarjati pred komaj pol leta, 
ko je obiskala tečaj pri Daiću. V 
ekipni razvrstitvi je z naskokom 
zmagal H2O team. 
Tri naslove državnega prvaka je 
osvojil Daić (STA, DNF in skupno), 
Jeranko pa je postal državni pr-
vak v dinamični apneji s plavutmi 
(DYN). Vsa druga in tretja mesta 
DP-ja so osvojili tekmovalci H2O 
teama. Letošnje tekmovanje je 
imelo še eno posebnost. Pojavi-
lo se je veliko novih obrazov na 
slovenski tekmovalni sceni, ki 
tokrat niso posegli po odličjih, 
a so opozorili nase. Z dobrimi 
treningi se bodo kmalu povzpeli 
višje in pripomogli k širši prepo-
znavnosti tega lepega športa.
Po tekmovanju ni manjkalo do-
bre volje. Sprva ob dobri jedači 
in podelitvi medalj, nato pa z 
druženjem vse do jutranji ur v 
praznično obarvanem Mariboru. 
Vsi tekmovalci so se strinjali, da 
je tudi letošnji MAD CUP eno od 
prijetnejših tekmovanj, kjer se 
srečajo prijatelji iz Slovenije in 
sosednjih držav in ne zmanjka 
dobre volje, vrhunskih nastopov 
ter nepozabnih trenutkov.

REZULTATI DP 2012:
DNF:
1. Jure Daić 132 m
2. Matej Bergoč 118 m
3. Žan Petek 104 m

STA:
1. Jure Daić 6 min 2 s
2. Andrej Ropret 5 min 24 s
3. Martin Mali 4 min 46 s

- DPD KRANJ 
- DPD SOČA 
- PD MURSKA SOBOTA 
- PD MARIBOR 
- DPD JEZERO 
- DPD TOLMIN  

DYN:
1. Samo Jeranko  188 m
2. Andrej Ropret  178 m
3. Jure Daić 175 m

Skupna razvrstitev:
1. Jure Daić 225,9 točk
2. Matej Bergoč 200,0 točk
3. Žan Petek 177,4 točk
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Slovenci so na domači tekmi 
nastopili s tremi ekipami in od 
vseh dvobojev pričakovali dober 
rezultat. V prvi skupini so bili 
igralci ekipe Ljubljana 1, ki so se 
pomerili z močno ekipo Hungari-
an Elite 1, Hungarian Masters, oba 
iz Madžarske, in ekipo Eridania 
Hockeysub Torino iz Italije. Ekipa 
Ljubljana 3 se je pomerila v sku-
pini z ekipami Hungarian Ladies, 
Calypso iz Srbije, Hungarian Elite 
2 iz Madžarske in ekipo Swiss iz 
Švice. Mladi rod ljubljanskih pod-
vodnih hokejistov iz ekipe UWH 
Želve pa se je pomeril v skupini z 
ekipami Siska (Hrvaška), Münche-
ner Quietscheentchen (Nemčija in 
Nizozemska) in Assetto Variable 1 
iz Italije. V prvi tekmi se je ekipa 
»želv« pomerila z ekipo iz Siska 
in zmagala s 5:0, prav tako sta v 
prvem krogu zmagali obe ostali 
slovenski ekipi. V drugem krogu 
so se »želve« pomerile z ekipo iz 
Nemčije in zmagale z rezultatom 
4:0, v tretjem kolu pa so imeli kar 
precej dela z ekipo iz Italije, saj 
so Italijani pokazali borbenost 
in željo po zmagi. Vseeno so na 
koncu slavili slovenski fantje z 
rezultatom 4:1.
V top skupino sta se uvrstili prva 
in druga ekipa po rednem delu iz 
vsake skupine: Hungarian Elite 1 
in Ljubljana 1, iz druge skupine 
Hungarian Elite 2 in Ljubljana 
3 ter iz tretje skupine UWH Žel-
ve in Assetto Variable 1. Sistem 
tekmovanja je bil vsak z vsakim, 

Letošnji že 11. mednarodni 
turnir v podvodnem hoke-
ju Luwigana 2012 je zaradi 
bazenskih zdrah na žalost 
prvič potekal v olimpij-
skem bazenu v Kranju, kjer 
se je zbralo dvanajst ekip iz 
Madžarske, Italije, Hrva-
ške, Nemčije, Nizozemske,
Srbije in Slovenije.

Tekst: Darjan Damjanovič • Foto: D. Damjanovič

LUWIGANA 2012 - DVOJNA MADŽARSKA ZMAGA

razen ekipi, ki sta se uvrstili iz iste 
skupine, nista več igrali med seboj. 
V prvi tekmi sta se pomerili ekipi 
Ljubljana 1 in UWH Želve. V tej 
tekmi je bilo veliko borbe in želje 
po zmagi z obeh strani, prva je 
zadela ekipa »želv«. Njihovi starejši 
kolegi so lovili rezultat in se s tem 
malo bolj odprli, kar je nasprotna 
ekipa izkoristila in tako prišla do 
še enega zadetka. Do konca tek-
me so zadeli še dvakrat in tako 
zmagali z rezultatom 4:1. Fantje iz 
ekipe UWH Želve so se zmage več 
kot razveselili, saj je med kluboma 
prisotno tudi rivalstvo, vendar so 
bili fantje osredotočeni na nasle-
dnjo tekmo s favorizirano ekipo 
iz Madžarske (Hungarian Elite 1). 
»Želve« so se favoriziranih fantov 
iz madžarske ekipe malo ustraši-
le, kar jih je stalo zmage, saj niso 
imele borbenega pristopa in so 
izgubile z rezultatom 2:0. V nasle-
dnji tekmi so se prav tako pome-
rile s še eno močno 
ekipo iz Madžarske 
(Hungarian Elite 2) 
in prav tako mo-
rale priznati poraz 
z rezultatom 4:1. 
V zadnji tekmi so 
se fantje pomerili 
z drugo slovensko 
ekipo, Ljubljana 3, 
in bili odločeni, da 
se bodo z zmago 

zagotovo uvrstili med prve tri 
na turnirju. V tekmo so krenili z 
izrekom »na vse ali nič« in to več 
kot dokazali. Dosegli so najvišjo 
zmago proti starejšim fantom z 
rezultatom 9:0. Turnir v Kranju se 
je tako končal z zabavo in s podeli-
tvijo v tamkajšnjem gostišču. To je 
bil tudi zadnji letošnji turnir za slo-
venske fante, vendar kljub temu 
naprej pridno trenirajo, saj bo v 
naslednjem letu (septembra) na 
Madžarskem svetovno prvenstvo 
v podvodnem hokeju. Do takrat 
se bo slovenska reprezentanca 
vneto pripravljala tako pod kot 
nad vodo.

Rezultati:
1. Hungarian Elite 1
2. Hungarian Elite 2
3. UWH Želve
4. ph Ljubljana 1
5. Assetto Variable 1
6. Ljubljana 3

Podvodni hokejPodvodni hokejPodvodni hokej
ŠPORT

ŠPORT
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SPZ

Anketa
SPZ

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 februarja:
Ali ste se potapljale, ko ste bile 
noseče?
1.  ne
2.  da, potapljala sem se na dah
3.  da, potapljala sem se s SCUBA 

opremo

Anketa meseca januarja:
Kaj vpihujete v suho potapljaško 
obleko?
1.  zrak
2.  argon
3.  drugi plin
4. se ne potapljam 
 s suho potapljaško obleko

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

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 Zupanc (davorin.zupanc@guest.
arnes.si) uliva uteži, ki jih že uporabljajo mnogi slovenski potapljači, podjetje SCUBATOM (www.scubatom.si) pa 
je generalni zastopnik SCUBAPRO za Slovenijo.
Eden od ukrepov samoreševanja je, da v kritični situaciji odvžemo uteži. Tak ukrep je  potrebno izvesti pravočasno, 
še preden pridemo v situacijo, ko rešitev ni več možna. Da bi preprečili odlašanje z odvrženjem uteži, ker bi nam 
jih bilo škoda, bomo članom SPZ, ki bodo v kritični situaciji morali uteži odvreči, le-te povrnili. Pogoj za povrnitev 
je, da na spz@spz.si pošljete poročilo, ki naj vsebuje kratek opis dogodka, št SPZ izkaznice člana in maso odvrženih 
uteži. 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
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GalapagosGalapagos
REPORTAŽA SLOVENSKO MORJE
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Harlekinska kozicaHarlekinska kozica
REPORTAŽA

Resnično, za to kozico sem iz-
vedel, ko sem jo v zgodnjih 
devetdesetih letih prvič videl 
na naslovnici bivše nemške re-
vije UWF, posvečene podvodni 
fotografiji.  Slikal jo 
je nemški podvodni 
fotograf  Her war th 
Voigtman, ki je pol 
svojega življenja pre-
živel na Maldivih. Po 
približno petnajstih letih skoraj 
vsakodnevnega potapljanja na 

»Ali misliš na tisto kozico, 
ki jo vidiš povsod na vsaki 
naslovnici, v naravi pa je 
nikoli nihče ne vidi?« me 
je vprašala Jane, angleška 
potapljaška vodička na 
atolu Layang Layang, ko 
sem ji povedal, da je Irena 
pravkar našla izjemno red-
ko harlekinsko kozico.

Tekst: Borut Furlan • Foto: Borut Furlan

LOV NA HARLEKINSKO KOZICO
Maldivih je naletel tudi na har-
lekinsko kozico.
Harlekinska kozica (Hymenocera 
elegans) teoretično živi v celotnem 
tropskem Indopacifi ku, vključno z 
Rdečim morjem, vendar je povsod 
izredno redka. Skoraj vedno jo 
srečujemo v parih, kjer je samček 
nekoliko manjši od samice. Hrani 
se izključno z morskimi zvezdami, 
zato jih vedno najdemo v bližini 
zvezde.
Tako kot je že rekla Jane, jo zelo 
pogosto videvamo na naslovnicah 
revij in knjig s podvodno tematiko. 
Kozica je resnično tako lepa, da si 
jo vsak urednik želi imeti na prvi 
strani svojih publikacij in z njo pri-
tegniti oči potencialnih kupcev. Ko 

je nemški biolog Helmut Debelius 
izdal svoj Atlas morskih nevreten-

čarjev, je v 725 strani debeli in več 
kot tri kilograme težki publikaciji 
objavil slike več kot štiri tisoč živa-
lic. Vsaki je namenil v glavnem po 
eno majhno sliko, izjemoma dve. 
Harlekinski kozici je namenil kar 
štiri strani s slikami kozic iz različnih 
koncev sveta! Izgleda, da je objavil 
slike vseh harlekinskih kozic, ki so 
jih kadarkoli sploh našli.
Zaradi svoje izredne lepote in red-
kosti je postala harlekinska kozica 
najbolj želena trofeja med podvo-
dnimi fotografi . To so hitro odkrili 
tudi lastniki potapljaških centrov, ki 
z izposojenimi fotografi jami kozice, 
objavljenimi na svojih spletnih stra-
neh, zavajajo fotografe in jih vabijo 
v svoje centre. Tam pa potem sle-

dijo nove laži, da so jo 
do pred kratkim zares 
imeli, potem pa je za-
menjala svojo luknjo 
in do sedaj je ni še 
nihče ponovno našel.

Do pred nekaj leti si še pomisliti 
nisem upal, da bi kdaj v življenju 

“Kozica je resnično tako lepa, da 
si jo vsak urednik želi imeti na 
prvi strani svojih publikacij.”
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imel priložnost srečati in fotogra-
fi rati to redko živalco. Moja obse-
denost s to kozico se je v bistvu 
pričela spomladi 2004, ko sem se s 
potapljaško barko Jonatan Cruiser 
potapljal na znani Richelieu rock v 
Andamanskem morju. Ta lokacija 
je bila sicer bolj znana po razme-
roma pogostih obiskih velikih psov 
kitovcev, vendar mi je potapljaški 
vodič Patrik povedal, da imajo tukaj 
tudi parček harlekinskih kozic. Žal 
pa sta kozici pred kratkim zame-
njali luknjo, tako da ne vedo več 
točno, kje se nahajata. Čeprav se 
raje potapljam sam, sem skupaj s 
Patrikom naredil več potopov, da 
bi slikal kozico, a najino iskanje je 
bilo žal neuspešno. Tudi psa kitov-
ca, zaradi katerega smo tja prišli, 
nismo srečali.
Naslednje leto sem se na svoji juž-
noafriški turi potapljal tudi na jugu 
Mozambika v potapljaškem centru 
Simply Scuba. Kljub temu da so 
imeli slike kozice objavljene na 
svoji spletni strani, nihče od tam-
kajšnjih vodičev še vedel ni zanjo.
Moje prvo srečanje s to redko 
živalco se je zgodilo leta 2006 na 

malezijskem atolu Layang Layang 
v Južnem kitajskem morju, torej 
približno petnajst let po tistem, ko 
sem prvič izvedel zanjo. Na Layang 
Layang sva se z Ireno odpravila 
predvsem zaradi kladvenic, ki 
pogosto v velikih jatah potujejo 
mimo atola. Tam za to kozico ni 
pred najinim prihodom vedel 
nihče. Na nekem nočnem potopu 
je Irena čisto slučajno našla kozi-
co, ki se je ravno »pasla« na kraku 
rdeče morske zvezde. Začela jo je 
fotografi rati, ne da bi se zavedala, 
kakšno izjemno redkost je našla. 
Njeno bliskanje je pritegnilo tudi 
mojo pozornost, zato sem takoj 
zaplaval tja in kar nisem mogel 
verjeti svojim očem, ko sem prvič 
v življenju videl to živalco v naravi. 
Tudi sam sem uspel narediti nekaj 
posnetkov, potem pa se je kozica 
žal umaknila v luknjo pod zvezdo 
in veselja je bilo hitro konec. Kljub 
temu da sem takrat še (zadnjič) 
fotografi ral na fi lm in bil omejen s 
36 posnetki na potop, bi verjetno 
poslikal kar cel fi lm, če se kozica 
ne bi skrila. Z Ireno sva bila kot fo-
tografa najbolj počasna in zadnja 

v skupini, zato jo nihče od drugih 
ni videl, vključno z Jane, ki je po-
top vodila. Ko sem povedal Jane 
o Ireninem odkritju, so naslednji 
dan vodiči z Layang Layanga takoj 
organizirali akcijo iskanja kozice, 
a žal neuspešno. Ker sva kozico 
videla na nočnem potopu, si nisva 
uspela dovolj natančno zapomniti 
lokacije.
Čeprav sem na Layang Layan-
gu uspel narediti nekaj dobrih 
diapozitivov kozice, sem si ob 
prehodu na digitalno tehniko 
fotografiranja želel ponovnega 
srečanja s to redko živalco. Lov 
se je nadaljeval in sledilo je še 
nekaj »skoraj srečanj«.
Tako denimo tudi potapljanje v 
Lembehovem prelivu na severu 
Sulavezija ni obrodilo sadov. 
Lembehov preliv je poznan kot 
najboljša lokacija na svetu za sre-
čevanje najbolj redkih morskih 
tropskih prebivalcev, zato bi se 
spodobilo, da bi v svojem »reper-
toarju« ponujal tudi harlekinsko 
kozico. Tam sem imel odličnega 
lokalnega vodiča Andresa, ki je 
morske prebivalce Lembeha po-
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znal bolj kot vsebino svojih žepov. 
A žal mi je Andres povedal, da te 
kozice že pol leta ni videl in še ve-
dno išče njeno novo luknjo.
Po šestih letih sem se ponovno vr-
nil na tajski Richelieu rock, kjer so 
medtem tudi srečanja s psi kitovci 
postala že prava redkost. S hčerko 
Urško sva bila na potapljaški bar-
ki White manta in 
vodič Marco, Portu-
galec po rodu, mi je 
povedal, da gre iskat 
harlekinsko kozico. 
Glede na moje dosedanje izku-
šnje sem močno dvomil v njegov 
uspeh, zato sem se raje odločil, 
da se bova z Urško potapljala po 
svoje, kjer bom lahko v miru slikal 
podvodni ambient. Tu je namreč 
uspeh zagotovljen. Po končanem 
potopu sem na krovu White man-
te zagledal smejočega se Marca, 
ki mi je na monitorčku svojega 
majhnega digitalca ponosno 
pokazal sliko parčka harlekinskih 
kozic, ki ju je pravkar posnel. Žal 
je bil to zadnji potop na Richelieu 
rocku in White manta je že plula 
novi lokaciji naproti.

Tisto jesen mi je prijatelj Gianni Pe-
čar, slovenski podvodni fotograf iz 
Trsta, povedal, da je njegov tržaški 
kolega Adriano Morettin osvojil 
prestižno prvo mesto iz kolekcije 
desetih slik na festivalu podvodne 
fotografi je in fi lma v francoskem 
Marseilleju. Med zmagovalnimi 
slikami je bila tudi harlekinska 

kozica. Giannija sem seveda takoj 
prosil za čimveč informacij v zvezi 
s to kozico. Adriano mu je povedal, 
da jo je slikal na Baliju v kraju Tu-
lamben, vodiča pa je moral podku-
piti s kar 150 ameriškimi dolarji, da 
mu jo je sploh hotel pokazati. Za 
kozico iz Tulambena sem tudi sam 
slišal od dveh drugih virov, torej 
mora biti resnično nekaj na tem.
Pozimi 2010 sem imel v načrtu 
potapljanje na Komodu, ker pa 
se je moje križarjenje pričelo na 
Baliju, sem videl to kot odlično 
priložnost, da obiščem še Tulam-
ben. Na Bali sem zato odpotoval že 

štiri dni prej in si pri potapljaškem 
centru Tulamben Wreck Divers, ki 
ga vodi Avstralec Tony, rezerviral 
nočitev in potope. Že po elektron-
ski pošti sem dal Tonyju jasno ve-
deti, da prihajam predvsem zaradi 
harlekinske kozice in da upam, da 
ne bo potem kakšnih izgovorov. 
S seboj sem imel tudi nekaj do-

larskih bankovcev, ki so 
tam, kdo ve zakaj, bolj 
cenjeni kot evri.
Izgleda, da je Tony resno 
vzel moje »grožnje«, 

zato mi je dodelil svojega najbolj-
šega vodiča Wayana in, kar sem 
najbolj cenil, v skupini razen mene 
ni bilo nobenega drugega pota-
pljača, kar je idealno za fotografa, 
da lahko dela v miru. Wayan je bil 
res izreden vodič, ki bi ga lahko 
mirno postavil ob bok Andresu 
iz Lembeha. Wayanu sem takoj 
oznanil vzrok mojega prihoda, 
vendar mi je odvrnil, naj nič ne 
skrbim, da ima skrbno izdelan 
načrt zame in da bom na koncu 
zadovoljen. Harlekinska kozica 
pride na vrsto jutri, danes pa je 
»ogrevanje« in spoznavanje akva-

“Tako so končno nastale slike, 
na katere sem čakal dolga leta.”
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torija. Direktne zahteve po podku-
pnini mi Wayan ni postavil, zato 
pa je ves čas tarnal, da je njegova 
plača zelo nizka, da živi v bistvu od 
napitnin in da so napitnine v teh 
krajih zelo visoke. »Wayan,« sem 
mu odgovoril, »če bom zadovoljen 
jaz, boš zadovoljen tudi ti!«
Podmorje Balija v okolici Tulambe-
na je peščeno in zelo spominja na 
podvodni svet Lembeha. Koral je 
bolj malo in daleč najboljši »koral-
ni greben« je stara razbitina ame-
riške tovorne ladje Liberty, ki je 
potonila med drugo svetovno voj-
no. Razbitina je že skoraj povsem 
podrta, njeno železno ogrodje pa 
služi kot odlična podlaga za kora-
le. Najbolj prijetno presenečenje 
je bila odlična vidljivost in trideset 
stopinj Celzija topla voda. Z vidlji-
vostjo sem imel resnično srečo, če 
bi namreč zapihali severni vetrovi, 
ki so v tem obdobju zelo pogosti, 
bi zaradi valov in peščenega dna 
takoj padla na nič. »Ogrevanje« 
prvi dan je bilo seveda v glavnem 
na razbitini.
Za kozico sva se morala naslednji 
dan z avtom odpeljati na štiri kilo-

metre oddaljeno sosednjo plažo, 
ki ji po tamkajšnjem potapljaškem 
centru pravijo kar Seraya. V na-
črtu sta bila dva potopa in tudi 
na prvem potopu mi še vedno ni 
pokazal harlekinske kozice, moja 
nestrpnost pa je nezadržno nara-
ščala. Namesto tega mi je pokazal 
dve drugi redkosti, ki sem ju videl 
prvič v življenju: majhno rakovico 
»bokser«, ki s svojimi kleščicami 
prenaša naokoli dva majhna poli-
pa in z njima »boksa«, in izredno 
redko tigrasto kozico. Zaradi njiju 
dveh sem skoraj izpraznil baterije 
v bliskavicah.
Po končanem potopu sem z grozo 
ugotovil, da sem rezervni bateriji 
pozabil v hotelu. Najinega avta ni 
bilo več, ker je bilo s šoferjem do-
govorjeno, da pride po naju šele 
po drugem potopu. Ali naj grem 
na naslednji potop z napol pra-
znima bliskavicama in tvegam, da 
ne bom mogel slikati harlekinske 
kozice? Wayanu sem razložil svoj 
problem, ki pa ga je zelo hitro rešil: 
od prijatelja si je izposodil motor 
in me z njim odpeljal v hotel po 
bateriji!

Končno je torej sledil potop, ko 
bom kozico le videl. Zaplavala sva 
v večjo globino od tiste, kjer naj bi 
se kozica nahajala, in se ustavila pri 
velikem rdečem morskem ježku. 
Pokazal mi je nanj in zagledal sem 
dve drobni kolemanski kozici, tudi 
izredno redki, ki sem jih do sedaj 
videl le enkrat pred osmimi leti 
na Filipinih. Kolemanske kozice 
živijo samo na tej vrsti ježka, ve-
dno v paru in vedno je ena večja 
od druge. Sledilo je mrzlično fo-
tografi ranje kolemanskih kozic in 
šele takrat sem se spomnil, kako 
pametno je bilo, da sem zamenjal 
baterije v bliskavicah. Še preden bi 
sploh zagledal harlekinsko kozico, 
bi sicer bliskavici »ugasnili«.
Ko je bila moja spominska kartica 
že skoraj do polovice napolnjena, 
sva se dvignila na manjšo globino 
in zaplavala proti nekemu kupu 
mrtvih koral sredi peščenega dna. 
Wayan je pričel premikati mrtve 
korale in pod njimi sem končno 
zagledal parček dveh harlekinskih 
kozic, ki sta se pasli na odtrganem 
kraku rdeče morske zvezde. Živalci 
sta bili precej veliki, večja morda 
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celo več kot pet centimetrov, in 
prav nič plašni. Zanimala ju je le 
njuna malica. Spraševal sem se, 
kako lahko tako lepa živalca, ki s 
svojimi pisanimi barvami prav opo-
zarja nase, ob taki fl egmatičnosti 
in počasnosti preživi v naravi. Goli 
polži so resda tudi počasni in pisa-
ni, a so neužitni za ribe, medtem 
ko so raki vedno veljali za največjo 
poslastico ribam. Da bi kozici lažje 
fotografi ral, sem njuno malico, tj. 
krak zvezde, postavil na vrh kamna, 
vendar ne za dolgo. Čeprav je bil 
skoraj dvakrat večji od nje, si ga je 
kozica hitro odvlekla v svoj dom – 
hišico iz mrtvih koral.
Ko sem zvečer v hotelu analiziral 
slike, sem razočaran ugotovil, da 
sem napravil čisto povprečne 
biološke slike, brez pravega estet-
skega momenta. Kozici sta bili 
nekoliko umazani od blata, tisti 
krak zvezde, ki je spominjal na 
pol hrenovke, ni deloval čisto nič 
estetsko in na vseh slikah sem imel 
moteče svetlo ozadje mrtvih koral, 
tako da rakca nista prišla do izraza. 
Obvezno bo ta potop potrebno 
ponoviti in se zadeve lotiti zelo 

premišljeno. Harlekinska kozica živi 
le ob eni vrsti morske zvezde, ki je 
lahko rdeče, rumene ali modre bar-
ve. Ker sta imeli konkretno ti dve 
kozici po telesu modre lise, bi se 
jima modra zvezda najbolj podala. 
Čeprav je ta zvezda zelo pogosta, 
pa nisem v bližini kozic videl niti 
ene. Svoje probleme sem naslednji 
dan zjutraj zaupal Wayanu, ki me je 
takoj potolažil, da bova vse uredila.
Tako kot prejšnji dan sva se z Waya-
nom odpeljala na plažo Seraya šele 
popoldan. Wayan mi je pomežiknil 
in povedal, da se v žepu njegove-
ga kompenzatorja plovnosti na-
haja modra zvezda, ki jo je vzel na 
prejšnjem potopu. Ker sva imela v 
načrtu kar precej fotografskih ma-
nipulacij, je bilo zaželeno, da naju 
ne bi videli drugi potapljači, saj 
bi lahko imeli kakšne pomisleke. 
Malo sva počakala in ko je bil zrak 
»čist« (ena skupina potapljačev 
je ravno prišla iz vode), sva hitro 
smuknila v vodo in zaplavala na-
ravnost h kupu koral s kozicama. 
Na najvišjo točko koral je Wayan 
nastavil zvezdo, nato pa sva »pre-
pričala« živalci, da sta pozirali na 

zvezdi. Ena se je takoj strinjala z 
mojimi načrti, druga pa je bila bolj 
trmasta in se je hotela umakniti. 
Celo zaplavala je, kar je pri tej 
počasni vrsti zelo redko, a sem ji z 
dlanjo zaprl pot in jo počasi vrnil 
na zvezdo. Ko je čepela v moji roki, 
sem pomislil, koliko desettisočev 
dolarjev držim v roki. V mislih sem 
namreč imel vse napitnine, ki sta 
jih kozici prislužili tamkajšnjim 
potapljaškim vodičem. Končno 
sem bil s kozicama dogovorjen, 
kako in kaj, in sem lahko pričel s fo-
tografi ranjem. Wayan je medtem 
budno gledal naokoli in pazil, da 
ne bi kdo priplaval mimo. Zaradi 
visoke pozicije zvezde sem lahko 
fotografi ral tako, da ni bilo zadaj 
nobenega motečega predmeta, 
in s tem sem ustvaril nevtralno 
črno ozadje, ki glavni objekt na 
sliki lepo poudari. Tako so končno 
nastale slike, na katere sem čakal 
dolga leta. 
Ko sem se zadnji dan potapljanja 
v Tulambenu poslovil od Wayana, 
sem mu v roko stisnil stodolarski 
bankovec. Kot rečeno, zadovoljna 
sva bila oba!
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5. mednarodni festival podvodne-
ga fi lma »Sprehodi pod morjem« 
skupaj z 9. mednarodnim simpozi-
jem »Diving AST 2013« predstavlja 
osrednji strokovni dogodek v širši 
jadranski regiji, ki je namenjen 
vsem zaljubljencem v morje in 
podmorje. Poglavitni namen že 
desetletje ostaja enak in ga poo-
seblja pred mnogimi leti izrečena 
misel dr. Denobla: »Dogodek je 
priložnost, da srečate stare prija-
telje, spoznate nove in se zabavate 
skupaj z njimi.«
Festival bo zaživel v četrtek, 31. 
1. 2013, dopoldan. V Kulturnem 
domu Slovenske Konjice bodo 
za učence in dijake potekale pro-
jekcije posebej izbranih filmov, 
ki želijo predstaviti raznolikost 
podvodnega sveta iz različnih per-
spektiv ter na umetniški ravni po-
vezati znanja s področja biologije, 
ekologije, geografi je in zgodovine. 
Po uvodnem ogrevanju bo v pe-
tek, 1. 2. 2013, popoldan znanost 
razpravljala o konservativnem 
potapljanju. Na okrogli mizi odprti 
za javnost bodo strokovnjaki iz 
praktično celega sveta predsta-
vljali svoja mnenja o novostih v 
znanstvenem delu potapljanja. 
Med velikimi imeni je nedvomno 
potrebno omeniti profesorja 
Simona J. Mitchella iz Nove Ze-
landije, ki prihaja v Evropo zgolj 
zaradi našega festivala. Po za-
ključku znanstvenega posveta se 
karavana seli v Veliko galerijo in 
Veliko dvorano Kulturnega doma 
Slovenske Konjice, kjer nas čaka 
podvodne fotografi je štirih pod-
vodnih fotografov.  
Sobotno jutro, 2. 2. 2013, ob 9.30, 
se po dveh letih premora pričenja 
z 9. mednarodnim simpozijem o 
potapljanju, ki velja za svojevrsten 
rock koncert, kjer komorne znan-

Mednarodni festival pod-
vodnega � lma in simpozij 
Potapljanje AST (Apnea, 
Scuba, Tech dive)

Tekst: Alenka Fidler  •  Foto: Gianni Pecchiar

5. SPREHODI POD MORJEM
stvene teme zamenjajo poljudne 
predstavitve s po štirimi predava-
telji v vsakem izmed treh sklopov, 
ki predstavljajo »Sprehode pod 
morjem«. Osrednja tema v prvem 
sklopu pa je namenjena ruski 
znanstvenici in večkratni svetovni 
prvakinji v potapljanju na vdih, 
Nataliji Avseenko. Sklop bo pred-
stavil eden vodilnih svetovnih 
fi ziologov na področju potaplja-
nja na vdih, hrvaški raziskovalec, 
profesor Željko Dujić. 
Po krajšem odmoru bomo nadalje-
vali z vrsto potapljanja, ki jo ime-
nujemo SCUBA. Mlad ruski biolog 
in podvodni fotograf, Alexander 
Semenov, vodja biološke postaje 
na Belem ruskem morju in eden 
izmed avtorjev fotografske razsta-
ve, bo zbranim predstavil drobna 
življenja, ki živijo v na videz nepri-
jaznem in hladnem okolju. Kako 
morje vpliva na potapljače bo 
predstavil profesor Constantino 
Balestra, ki zelo dobro pozna tudi 
drugo zelo redko vrsto izjemnih 
ljudi, ki jim pripada osrednja tema 
drugega sklopa. Namenjena je 
namreč potapljačem po poškodbi 
hrbtenjače, ki so pred desetimi 
leti pričeli zgodbo in obenem tudi 
simpozij, in si s trdim delom in do-
kazovanjem izborili enakopravno 
mesto v družbi vseh rekreativnih 

potapljačev v globalni potapljaške 
skupnosti. 
Prav v tehničnem potapljanju, ki 
sledi v zadnjem delu simpozija, 
bodo prisotne štiri največje zvez-
de, ki krojijo to vrsto »Sprehodov 
pod morjem«: Ron Nishi, Jill Hei-
nerth prof. Simon J. Mitchell in 
Leigh Bishop.  
Po koncu simpozija se ob 18.00 uri 
v Kulturnem domu v Slovenskih 
Konjicah pričenja sklepni večer 
festivala, ko bo na velikem platnu 
na ogled najboljše iz svetovne pro-
dukcije podvodnega fi lma. V dveh 
delih bomo poskušali predstaviti 
neodvisno in profesionalno pro-
dukcijo in vsebine, ki so trenutno 
aktualne. Poseben prostor bomo 
namenili gostom in nagrajencem 
drugega likovnega natečaja ter za-
ključili festival s podelitvijo Grand 
Prixa 5. Sprehodov pod morje, ki 
so tokrat posvečeni pred kratkim 
preminulemu očetu podvodne 
fotografije in enemu izmed za-
četnikov potapljanja v jadranski 
regiji, prof. Dušanu Kuščerju. 
Največja vrednost dogodka pa je 
ta, da karkoli ostane (večinoma 
nič), uporabimo za programe 
potapljanja invalidov in za razne 
potapljaške dogodke. Podroben 
program si oglejte na www.iahd-
-adriatic.
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-  dr. Lovrenc Lipej: KOLIKO VRST RIB JE V JADR ANU? (61/18)
-  dr. Lovrenc Lipej: PIRANSKA MURENA (62/23)
-  Borut Furlan: MORSKI PSI - NAŠI SOVRAŽNIKI ALI PRIJA-

TELJI? (64/8)
-  dr. Lovrenc Lipej: REDKA VRSTA RAŽE UJETA V SLOVENIJI 

(64/12)
-  Rok Lesjak: BLEJSKO JEZERO NAPADLA ZEBRASTA 

ŠKOLJKA (65/10)
-  dr. Lovrenc Lipej: ŠE ENA NOVA VRSTA GOLEGA POLŽA 

(66/9)

DOGODKI
-  dr. Mitja Slavinec: POD LED PRI MINUS 10 °C (61/12)
-  Janja Šemenc: TRADICIONALNI POTOP V VELENJSKO 

JEZERO (61/17)
- Oskar Šega: V SPOMIN - MIRKO LINDTNER (61/19)
- Alenka Fidler: SPREHODI POD MORJEM (61/20)
-  Vojo Eraković: NI NAM VSEENO (61/23)
- Alenka Fidler: ZLATI DELFIN IN PODVODNI MIR (62/13)
-  Janja Šemenc: POTOP POD LED V VELENJSKO JEZERO 

(62/17)
-  Janja Šemenc: POTAPLJAČI OČISTILI VELENJSKO JEZERO 

(62/17)
-  Veronika Ivančevič: KO MORSKA DEKLICA NA RAJŽO GRE 

… (63/17)
-  Aleš Blatnik, Vlado Ban, Družina Kušljan: IN MEMORIAM - 

SILVO KUŠLJAN (64/13)

PRS
-  Aleš Špes: SKUPNA VAJA ENOT PRS (62/19)
-  dr. Mitja Slavinec: VISOK JUBILEJ PODVODNIH REŠEVALCEV 

(63/18)
-  dr. Mitja Slavinec: PREDSEDNIK TÜRK NAGOVORIL 

PODVODNE REŠEVALCE (63/20)
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-  Jure Gasparič: DRM OnLine 11/12 (62/20)
-  Jure Gasparič: DRM Fresh 12 (63/24)
-  Alenka Fidler: PETI FESTIVAL SPREHODI POD MORJEM 

(65/17)
-  Jure Gasparič: ODLIČNI PODVODNI FOTOGRAFI (66/10)
-  Alenka Fidler: 5. SPREHODI POD MORJEM (66/23)

INTERVJU
-  Branko Ravnak: ANATOLY BELOSHCHIN (64/14)

IZOBRAŽEVANJE
-  Oskar Šega: BOLJE PREPREČITI KOT REŠEVATI (61/8)
-  dr. Mitja Slavinec: KAKO VARNO POD LED? (61/10)
-  Zvonimir Švrljuga: PADI AWARD 2011 (61/24)
-  Andrej Voje: BIG WING DIVERS (61/25)
-  Vane Savinek: POTAPLJAČ IN ASTMA (62/10)
-  Matko Mioč: »KAJ PA TI VOZIŠ?« (62/22)
-  SEZNAM LICENCIRANIH INŠTRUKTORJEV POTAPLJANJA 

(63/7)
-  Oskar Šega: POGOSTE NAPAKE TEČAJNIKOV (63/8)
-  Igor Urh: POTAPLJANJE V NEVIHTI (64/4)
-  Blaž Mihev: PAZLJIVOST JE MATI MODROSTI! (64/6)
-  Kaja Mežnar: DZIESIĘĆ OSIEMDZIESIĄT (64/7)
-  Uroš Ilič: JAMSKO POTAPLJANJE (65/6)
-  Eva Klemenčič, dr. Mitja Slavinec: TOPLOTNA BILANCA 

POTAPLJAČA (66/4)
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-  mag. Andrej Voje, PUŠČAVA IN RAJ (61/14)
-  Alenka Fidler: NA KOSILU Z MORSKIMI PSI (63/11)
-  Urša Vodopivec: TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE V BISTRI PRI 

VRHNIKI (63/16)
-  Aleš Jesih, Vlado Ban: POTAPLJANJE V BOGATO MORJE IN 

ZGODOVINO ZLATE JESENSKE DALMACIJE (63/22)
-  Tea Štoka: RAZBITINI ELHAWI STAR IN SIGRID (64/18)
-  dr. Mitja Slavinec: ČRNOGORSKE AMFORE IN MURENE 

(64/20)
-  Tea Štoka: 44. BARKOLANA (65/8)
-  Blaž Mihev: IBIZA (65/12)
-  mag. Andrej Voje: GALAPAGOS (65/14)
-  Tea Štoka: 9. PLK-JEV TABOR NA MALEM LOŠINJU (65/22)
-  Marko Osojnik: TRADICIONALNO ČIŠČENJE REKE KRKE 

(65/24)
-  Aleksander Kabilović: ROBINZON (65/25)
-  Borut Furlan: LOV NA HARLEKINSKO KOZICO (66/18)
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-  dr. Mitja Slavinec: PREVERITE VAŠE OSEBNE PODATKE (62/4)
-  dr. Mitja Slavinec: PREPOVED POTAPLJANJA V SOČI (62/4)
-  dr. Mitja Slavinec: ZLATA PLAKETA SPZ ZA RPD PIRAN (62/14)
-  Eva Polignogne: DAN POTAPLJAČEV SLOVENIJE (63/14)
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-  Aleksander Kabilović: PRVA TEKMA V PODVODNEM LOVU 

(63/10)
-  Robert Podgoršek: SVETOVNO PRVENSTVO V PODVODNEM 

LOVU V ŠPANIJI (64/22)
-  Peter Grosman: ODLIČNO DRUGO MESTO NA BAVARSKEM 

(64/25)
-  Jure Daić: ODLIČNO 5. MESTO ZA SLOVENIJO (65/18)
-  Nataša Križman, Ernest Brožič: DRŽAVNO PRVENSTVO V 

PODVODNEM LOVU (65/20)
-  Darjan Damjanovič: PODVODNI HOKEJISTI ČETRTI (65/21)
-  Tanja Daić: MAD CUP 2012 V ZNAMENJU H2O TEAMA 

(66/12)
-  Darjan Damjanovič: LUWIGANA 2012 - DVOJNA MADŽARSKA 

ZMAGA (66/14)

TEHNIKA
-  Igor Vrhovec: PRIPOMOČKI ZA URINIRANJE (61/4)
-  Aleksander Kabilović: ŽELJA PO ISKANJU DOVRŠENOSTI 

(61/6)
-  Jernej Serk: NOVI LEGEND (62/6)
-  Marko Krajner: PODVODNA MASKA Z VGRAJENO KAMERO 

(62/7)
-  Igor Vrhovec: PREGLED POTAPLJAŠKE OPREME PRED PO-

LETJEM (62/8)
-  Aleksander Kabilović: SWORD (MEČ) Z UMETNIŠKO DUŠO 

(63/4)
-  Oskar Šega: PLAVALNA OPREMA AQUA SPHERE (63/6)
-  Igor Vrhovec: ENAJST RESNIC IN ZMOT O SUHIH OBLEKAH 

(65/4)
-  Primož Velikonja, Borut Lončarevič in Andraž Ogorevc: iHELP 

(65/9)
-  Matko Mioč, Kaja Mežnar: ZAKAJ SUHO POTAPLJANJE? 

(66/6)

V LETU 2012 SMO V POTAPLJAČU PREBRALI:
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DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR

POKROVITELJ KOLEDARJEV

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

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.
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