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NAPOVEDNIK
NAPOVEDNIK
Aktualni dogodkiAktualni dogodkiAktualni dogodki

7. potapljaški veleslalom
Krvavec
DPD Trbovlje  
KONTAKT:  Janez Golob
 041 694 418
 janezdpd@gmail.com

16

Spoznajte opremo Aqualung
Fiesa
Diev strong 
KONTAKT:  Matko Mioč
 040 626 526
 www.divestrong.si

Skupščina SPZ
Ljubljana
SPZ 
KONTAKT:  spz@spz.si

21. Ekološka akcija Drava 2013
Maribor, Vodni stolp
PD Maribor 
KONTAKT:  Vojo Erakovič
 041 380 908
 vojo.erakovic@pdmb.net

Če lahko vozim, se lahko tudi 
potapljam
Kopališče Pristan
PK Slovenske Konjice 
KONTAKT:  Damjan Peklar - 041 638 824
 info@iahd-adriatic.org

NaVdih
Maribor, Pristan
PD Maribor 
KONTAKT:  Mitja Štampfer
 041 877 858
 mitja.stampfer@pdmb.net
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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.

MAREC
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UVODNIK
Potapljaški centri SPZPotapljaški centri SPZ

Pred nami je prva številka dvanajste-
ga letnika revije Potapljač. Lepo je, če 
novi letnik prinese kakšno novost. Z 
letošnjo želimo avtorje prispevkov še 
bolj približati bralcem, zato ob član-
kih objavljamo njihovo fotografi jo, 
kratko predstavitev in elektronsko 
pošto za morebitno nadaljnjo komu-
nikacijo.
Kot običajno, leto med drugim zače-
njamo tudi z nasveti za pripravo na 
potapljaško sezono. V Slovenski pota-
pljaški zvezi iz leta v leto obstoječim 
dodajamo tudi nove, predvsem pre-
ventivne akcije. Že uveljavljene so: 

Pazi potapljač pod vodo, s katero v marinah in kapitanijah ter drugih 
mestih voditelje čolnov opozarjamo na pomen potapljaške zastave in 
boje, Odvrzite uteži, preko katere SPZ ob podpri partnerjev brezplač-
no nadomesti uteži, odvržene v primeru reševanja, Blanca nikoli več, 
preventivna akcija, namenjena predvsem mladini. Poleg naštetih naj 
omenim še popust članom SPZ pri DAN zavarovanju in v tem trenut-
ku najaktualnejša akcija Moj serviser. Ponovno smo zbrali podatke o 
pooblaščenih serviserjih potapljaške opreme. Posebej izpostavljamo 
tiste, ki članom SPZ nudijo popust pri svojih storitvah.
V tej številki predstavljamo novo akcijo Potapljaški center SPZ. Pota-
pljaški centri s primerno potapljaško opremo, z ustreznim kadrovskim 
potencialom in s profesionalnim ter korektnim odnosom do pota-
pljačev, niso le pogoj za prijetno in udobno potapljanje, temveč tudi 
ključno pripomorejo k varnosti pri potapljanju. Prav zaradi tega smo 
začeli z omenjeno akcijo, ki bo potapljaškim centrom omogočila, da 
se predstavijo zainteresirani javnosti, potapljačem pa zagotovila sto-
ritve pod ugodnejšimi pogoji in svojevrstno garancijo, da so ti centri 
vredni zaupanja. Slednje si centri pridobijo tako, da izpolnjujejo for-
malne pogoje, še pomembnejša pa je ocena uporabnikov, zato v pri-
hodnje vabimo vse k aktivnemu sodelovanju s predlogi in z ocenami 
na anketnih vprašalnikih.

dr. Mitja Slavinec

UVODNIKUVODNIK
Potapljaški centri SPZ

UVODNIK
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Njegove izdelke uporabljajo vr-
hunski športniki in športni navdu-
šenci, ki cenijo obliko, natančnost 
in zanesljivost. Podjetje deluje 
že od leta 1936, z izdelovanjem 
potapljaških inštrumentov so 
pričeli leta 1965. Leta 1997 je bila 
predstavljena prva potapljaška ura 
»Suunto Spyder« in leta 1999 de-
kompresijski model Suunto RGBM, 
ki spremlja tako raztopljeni kot tudi 
prosti plin v krvi in tkivih potaplja-
ča. Temu je leta 2009 sledil model 
HelO2, ki podpira tudi tehnično 
potapljanje s plinsko mešanico 
trimix, leta 2011 pa je luč sveta 
ugledala prenovljena Suuntova D 
serija potapljaških ur D9tx (ki prav 
tako podpira uporabo dihalne me-
šanice trimix), D6i in D4i.

SUUNTO DX
Prenovljeni seriji potapljaških ur D 
je manjkala le še pika na i in tako je 
bil v začetku leta 2013 predstavljen 
model DX, prva potapljaška ura, ki 
poleg potapljanja z odprtim dihal-
nim krogom podpira tudi uporabo 
zaprtega dihalnega kroga (rebre-
ather). Črka X označuje rimsko šte-
vilko deset, tako da se ime novega 
modela bere »de deset«. Model 
oblikovno sledi obliki mednarodno 
nagrajenega modela D9tx (Red 
Dot Design Award 2012). Ohišje 
je še vedno izredno robustno in 
izdelano iz titana, a ekskluzivno 
črno obarvano. Na voljo je v izvedbi 
z gumijastim ali črnim zapestnim 
paščkom iz titana. Steklo je safi r-
no in odporno na praske, zaslon 
pod njim pa matričen, razločno 
berljiv in po potrebi osvetljen z 
iluminatorjem. Največja globina, 
ki jo lahko prikaže in na kateri se 
računalnik lahko uporablja, je 300 
metrov. Preko priloženega vme-

SUUNTO je vodilni obliko-
valec in proizvajalec inštru-
mentov za potapljanje, tre-
ning in zunanje športe.

Tekst: Igor Vrhovec • Foto: Suunto

POTAPLJAŠKI RAČUNALNIK ZA NENAVADNE MISIJEPOTAPLJAŠKI RAČUNALNIK ZA NENAVADNE MISIJE
snika se ga lahko poveže s PC ali 
MAC računalnikom, v prihodnosti 
pa njegov software tudi nadgradi.
Notranjost računalnika je podobna 
modelu D9tx, tako da uporabnik 
med potopom še vedno lahko 
uporablja sondo za brezžično 
spremljanje pritiska dihalnega 
plina v jeklenki in 3D kompas, ki 
zaradi vgrajenega senzorja nagiba 
omogoča nemoteno delovanje 
tudi pri nagnjenosti računalnika do 
45 stopinj. Kompas sedaj omogoča 
kalibracijo tudi pod vodo. Ob upo-
rabi z odprtim dihalnim krogom 
lahko uporabnik vpiše osem različ-
nih dihalnih mešanic z vsebnostjo 
kisika med 5 in 99 % in helija med 
0 in 95% ter jih med potopom me-
nja. Za večjo natančnost izvajanja 
dekompresijskih postankov je na 
voljo štoparica, računalnik pa spro-
ti računa tudi stopnjo toksičnosti 
kisika. Uporabnik lahko algoritem 
prilagodi osebni občutljivosti in 
nadmorski višini potopa.
Za uporabo z zaprtim dihalnim 
krogom DX služi kot neodvisen 
računalnik, ki ni direktno povezan 
z rebreatherjem. Uporabniku omo-
goča uporabo treh različnih dilu-
entov, preklop setpointa je lahko 
ročen ali avtomatski in v primeru, 
da je tekom potopa nujna upora-
ba odprtega dihalnega kroga, se 
računalnik preprosto preklopi v 
ustrezen način delovanja.

Algoritem Suunto Fused™ RGBM
Računalnik uporablja nov al-
goritem z oznako Suunto Fu-
sed™ RGBM, ki združuje lastnosti 
obstoječega Suunto Technical 
RGBM algoritma (uporabljen v 
modelih HelO2 in D9tx) in najbolj 
izpopolnjenega algoritma Full 
RGBM, katerega avtor je dr. Bruce 

Igor Vrhovec je inštruktor rekreativnega, 
tehničnega in jamskega potapljanja.
 

igor@norik-sub.si

Wienke. Algoritem 
spremlja dogaja-
nje 15 tkiv, pre-
izkušen je do 
globine 150 
metrov in 
o m o g o č a 
do 999 mi-
nut dekom-
p r e s i j e .  Po 
potrebi predpi-
suje tudi globoke 
postanke in omo-
goča kontinuirano 
dekompresijo, saj se dekompre-
sijska meja ves čas izvajanja 
dekompresije počasi dviga proti 
gladini. Rezultat je minimalna 
dekompresija ob maksimalnem 
času zadrževanja na dnu. Algo-
ritem je primeren in preizkušen 
tako za rekreativno kot tudi teh-
nično potapljanje.
Poleg vseh novosti se DX seveda 
lahko nosi tudi kot običajna zape-
stna ura z vsemi običajnimi funk-
cijami. Namenje-
na je predvsem 
potapljačem 
z  z a p r t i m 
d i h a l n i m 
k r o g o m , 
k i  potre-
b u j e j o 
neodvisen 
računalnik, 
t e h n i č n i m 
potapljačem, ki 
potrebujejo ra-
čunalnik, ki pod-
pira uporabo mešanice trimix, 
in nenazadnje vsem, ki si želijo 
nositi najbolj ekskluzivno zape-
stno potapljaško uro izredne-
ga dizajna. DX predstavlja vrh 
Suuntove ponudbe in je res pravi 
računalnik za nenavadne misije.

TEHNIKA

Sunto
TEHNIKA
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Prvič v potapljaški zgodovini 
se je proizvajalec potapljaških 
oblek vprašal, kaj nežnejši spol 
dejansko potrebuje. Sestavili so 
ekipo strokovnjakinj, ki je vsaka 
zase, neodvisno od drugih, iz-
razila svoja pričakovanja glede 
ženske suhe obleke. V ospredje 
so postavile kroj, enostavnost 
oblačenja in slačenja, izgled 
ter kvaliteto izdelave. Podjetje 
WHITES je prisluhnilo vsem zah-
tevam in tako je nastala suha 
potapljaška obleka FUSION FIT, 
ki se kot prva suha obleka pra-
vilno prilega telesu.

ZNAČILNOSTI:
• Anatomsko pravilna konstruk-

cija
• Super raztegljiv neopren omo-

goča izjemno gibljivost in ae-
rodinamičnost

• Neopren Gator Tech omogoča 
izjemno zaščito za kolena

• Ojačeni šivi omogočajo maksi-
malno raztegljivost in trajnost

• Odporna medeninasta suha 
zadrga YKK

• Vreča z vrvico za hranjenje, 
vosek za zadrgo in inflatorska 
cev

• Zadrga – spredaj
• Barva črno-vijolična TWILIGHT
• velikosti 2XS/XS, S/M, L/XL, 

2XL/3XL, 4XL

V zvezi z oblekami WHITES se 
pogosto pojavljajo vprašanja, na 
katera bomo poskusili na kratko 
odgovoriti.

WHITES je kot eden vo-
dilnih svetovnih proizva-
jalcev suhih oblek v pre-
teklem mesecu poslal na 
tržišče novo suho potaplja-
ško obleko, namenjeno iz-
ključno ženskam.

Tekst: Maja Letica, Oskar Šega • 
Foto: Aqualung

FUSION FIT
Prva krojena ženska suha potapljaška obleka

1. Kako enostavno je popraviti 
suhe obleke WHITES FUSION?
Ogrodje (lupino) Fusion je mo-
goče popraviti enako enostav-
no kot vse druge njihove suhe 
obleke. Za menjavo lateksovih 
manšet in popravljanje lukenj 
potrebujete le kit s krpami in 
grelec.

2. Koliko tehta obleka Fusion? 
Kakšne so splošne dimenzije 
obleke, ko je ta zložena?
Suha obleka (brez vreče) tehta 
približno 4 kg, zloži pa se na tak 
način, da ne zavzame več pro-
stora kot poletna spalna vreča.

3. Ali se da dobiti Fusion oble-
ko, narejeno po meri?
Whites je začel svojo pot na 
predstavitveni turneji septem-
bra 2007. Po uvodnih predsta-
vitvah je zanemarljivo malo lju-
di želelo obleko po meri (Made 
to Measure), saj se 5 velikosti 
dejansko prilega vsakomur. 
Obleka je dokazano odlična 
za odraščajoče najstnike, po-
tapljače močnejše postave ter 
potapljače vseh oblik in veli-
kosti, ki so prej želeli obleko, 
krojeno po meri. Zlahka boste 
našli trgovca, ki ima na razpo-
lago obleke vaše velikosti! Nič 
več ugibanja.

4. Ali lahko pritrdim suhe 
manšete na Fusion obleko?
Permanentne zapestne man-
šete se na suho obleko Fusion 
vgradijo po naročilu. Mnogi 
potapljači pa prav tako upo-
rabljajo snemljivi sistem zape-
stnih manšet. Obe možnosti sta 
odličen pripomoček pri zaščiti 
rok pred mrazom.

Na koncu vas vabimo, da nas 
obiščete v naši  trgovini na 
Janševi ulici 2 in si sposodite 
testno obleko FUSION FIT ter 
pojdete z njo na potop. Za 
vse članice SPZ nudimo 10% 
popust  pri  nakupu FUSION 
FIT suhe obleke. Redna cena je 
1.400 EUR, cena s popustom pa 
1.260 EUR.

Fusion fi tFusion fi t

TEHNIKA
TEHNIKA
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O pravilnem rokovanju s pota-
pljaškim kolutom in vrvico sem 
na tečajih pri Mateju Šetini bil 
večkrat seznanjen, pa sem se 
kljub temu kar nekajkrat zaple-
tel v vrvico ali imel kakšne druge 
težave z »mlinčkom«. Verjetno 
tudi zato, ker sem imel dokaj 
nepraktičen kolut z neprimer-
no vrvico, in le nožu se lahko 
zahvalim, da se 
je zame potop 
k o n č a l  s r e č -
n o,  z a  v r v i c o 
pa malo manj. 
Kupil  sem k ar 
nekaj potapljaških kolutov, s 
katerimi nisem bil zadovoljen. 
Iskal sem kvaliteten, vzdržljiv 
in praktičen »mlinček«, na ka-
terega se lahko navije dovolj 
dolga vrvica. Vendar se je vrvica 
snemala s koluta in se zatikala v 
mehanizem, ročaji in mehanizmi 
so bili premajhni ali nerodni, da 
ne govorim o mehanizmu navi-
janja in odvijanja. Večkrat se je 
tudi kaj polomilo in tak kolut je 
bil za smeti.

Eden od varnostnih ele-
mentov pri potapljanju je 
tudi potapljaški kolut, na 
katerega pritrdimo pota-
pljaško bojo.

Tekst: Franc Grčar • Foto: Franc Grčar

POTAPLJAŠKI KOLUT
Dovolj mi je bilo tega, zato sem 
se lotil lastnega potapljaškega 
»mlinčka«. Prototipe so mi kolegi 
iz društev Krota Sub in RP PRS 
Ljubljana pomagali testirati v 
najrazličnejših pogojih.
Ohišje »mlinčka« je izdelano iz 
inoxa s premerom 6 mm, kolut 
iz poliestrske mase, tudi vijaki so 
iz inoxa, tako da je vse odporno 
na morsko vodo. Konstrukcija je 
robustna in močna, zato izdelek 
brez težav prenese premetavanje 
po kamnih. Oblika koluta je neko-
liko večja, kar omogoča enostavno 
delo z rokavicami. Zavora/zapora 
koluta je enostavna, zanesljiva in 
praktična, vrvico lahko hitro odvi-

ješ in naviješ. Ena od posebnosti 
je tudi možnost izdelave pota-
pljaškega koluta za levičarje. Po-
tapljaški kolut je dovolj masiven, 
da je vrvica napeta in bojo vleče v 
pokončno lego. Vrvica je rumene 

barve in je tudi v kalni vodi ali po-
noči lepo vidna, na vsake tri metre 
pa ima dobro vidne črne oznake, 
da lažje ocenimo globino ali raz-
daljo. Pri navijanju se ne zatika in 
tako ne prihaja do tega, da bi jo 
navili mimo koluta.
Karabin na koncu vrvice je dovolj 
velik, da z njim lahko rokujemo 
tudi v potapljaških rokavicah. Ko-
lut lahko pripnemo na kompenza-
tor plovnosti, da ga med potaplja-
njem ne izgubimo. Na zalogi so 
tudi mlinčki z 20m in 100m dolgo 
vrvico, slednji primerni predvsem 
za jamsko potapljanje.
Kot član Potapljaške reševalne 
službe se tudi sam srečujem s po-

tapljanjem v težkih 
pogoji in prav ta 
mlinček sem izdelal 
z namenom, da je 
enostaven, prak-
tičen, zanesljiv in 

uporaben, cena 40 € pa je kon-
kurenčna. 
Podrobnejše informacije ali naro-
čila na številki 041 360 153 ali na 
elektronski naslov franci.grcar@
siol.net.

“Po en mlinček v letošnjem letu 
podarim vsaki Reševalni postaji PRS. 

Upam, da me bo še kdo posnemal!”

Franci Grčar je potapljač in inovator 
potapljaške opreme. 
Član Krota Sub in RP Ljubljana.

franci.grcar@siol.net

TEHNIKA

Potapljaški kolutPotapljaški kolut
TEHNIKA
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Seznam pooblaščenih serviserjev 
potapljaške opreme:

Scubatech servis, 
Bojan Jenko s.p.

Veliko krilo d.o.o.

MMSub, Matej 
Mihailovski s. p.

Turopolje, d..o.o.

Šmartinska cesta 152 (BTC - HALA 3), 1000 Ljubljana
tel: 051-396-730

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opekarska ulica 14, 2000 Maribor
tel: 040 868 886

e-pošta: info@bigwingdivers.com
www.bigwingdivers.com

servis za opremo znamke: Aqualung
10% popust za člane SPZ

Golouhova ulica 15, 1000 Ljubljana
tel: 041 707 689, e-pošta: info@mmsub.com

Serviser: Matej Mihailovski
Servis za opremo znamke: Sunto, Apeks, Aqualung, 

Scubapro, Poseidon, Bauer , 
Seac sub, Mares, Cressi

Brezplačni test opreme za člane SPZ 
in 10% popusta pri servisu v vrednosti nad 100 eur.

Prešernova ulica 8, 4000 Kranj
tel: 041 900 246 

e-pošta: info@scubatech-servis.si
www.scubatech-servis.si

serviser: Bojan Jenko
servis za opremo znamke: 

Scubapro, Mares, Dacor, Subgear, Apeks in Aqualung 
Brezplačen pregled potapljaške opreme za člane SPZ

Slovenska potapljaška zveza nadalju-
je z akcijo MOJ SERVISER. Redno in 
kakovostno servisiranje potapljaške 
opreme, pri pooblaščenih serviserjih, 
je najzanesljivejša garancija, da pod 
vodo ne bo prihajalo do potapljaških 
incidentov, zaradi napak pri opremi. 
Z akcijo MOJ SERVISER člane SPZ infor-
miramo kdo so pooblaščeni serviserji 
potapljaške opreme v Sloveniji, storitve 
serviserjev pa približamo uporabni-
kom. 
Potapljače želimo tudi dodatno mo-
tivirati, da ustrezno skrbijo za svojo 
potapljaško opremo, sploh ker je 
pomlad skrajni čas pred potapljaško 
sezono za servis regulatorjev, jeklenk 
in druge opreme.
Podatki o navedenih serviserjih so ve-
rodostojni, saj so se vsi serviserji izkaza-
li s kopijami potrdil o usposobljenosti 
in licenciranju. Posebej izpostavljamo 
serviserje, ki so se odločili, da članom 
SPZ odobrijo popust, kar uveljavljate z 
enim od dodatnih kupončkov SPZ, ki 
jih prejmete ob podaljšanju članarine.
Vse člane tudi vabimo, da nam posre-
dujete vaše izkušnje glede opreme in 
njihovega servisiranja.

MOJ SERVISER

Gemco d.o.o., 
PE Aquamania

Belinda Sport, 
Belinda Majcen s.p.

CPA d.o.o.

Moj serviser

TEHNIKA
TEHNIKA
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Posebno pozornost namenjamo 
potapljačem začetnikom, ki ima-
jo kar nekaj posebnih privilegi-
jev, kot npr.:

Znižana članarina v SPZ - po-
tapljači, ki opravijo začetni po-
tapljaški tečaj po kateri koli 
potapljaški šoli, ki je verificirana 
pri SPZ (CMAS, PADI, SSI, PSS in 
TSA) so upravičeni do članstva v 
SPZ (B članstvo) po znižani letni 
članarini 20€ letno.

Polovična naročnina - potapljači 
začetniki imajo prvo leto revijo 
Potapljač po polovični ceni 9€ 
na leto (člani SPZ jo dobijo brez-
plačno).

Eno najpomembnejših po-
slanstev Slovenske pota-
pljaške zveze je zagotavlja-
ti učinkovit servis svojim 
članom, kar SPZ udejanja 
tudi preko številnih ugo-
dnosti in bonitet članstvu.

BREZ SKRBI NA POTOP S SPZ

NAROČILNICA

Tekst: dr. Mitja Slavinec 

Privilegiji članov SPZ
Člani SPZ so deležni mnogih privilegijev, ki so podrobneje pred-
stavljeni na spletni strani www.spz.si, nekatere najpomembnejše 
pa navajamo v nadaljevanju:

- popust pri DAN zavarovanju 
 dobropis v višini 8% od DAN zavarovalnin,

- revija Potapljač in stenski koledar 
 6 izvodov revije Potapljač in priloga stenski koledar Zveza po-

vezuje-pridružite se nam,

- Dan potapljačev Slovenije 
 brezplačna udeležba za člane in njihove družinske člane na 

osrednjem slovenskem potapljaškem dogodku,

- popusti pri nakupu opreme
 v vseh pomembnejših potapljaških trgovinah v Sloveniji,

- Oprema SPZ
 ekskluzivni popusti do 40% za osnovno potapljaške opreme,

- Moj serviser
 vsaj 10% popusta pri servisiranju potapljaške opreme pri po-

membnejših serviserjih v Sloveniji,

- Potapljaški centri SPZ  
 popust pri partnerskih potapljaških centrih SPZ.

Vse naštete bonitete in ugodnosti vam potapljanje olajšajo in na-
redijo bolj varno. Običajno je že vrednost ene izmed njih večja od 
četne članarine. 

Dr. Mitja Slavinec je fi zik, inštruktor potapljanja 
in predsednik Slovenske potapljaške zveze. 

spz@spz.si

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

j

OBNAVLJAJTE ČLANSTVO V SPZ IN 
NA POTOP POJDITE BREZ SKRBI.
Če vam je članstvo v SPZ poteklo, 
napišite na info@spz.si, da ga želite 
obnoviti.

Ime:

Priimek:

Naslov:

Pošta:

e-mail:

Telefon:

Podpis:Kraj in datum:

Telefon:

ČLANSTVO SPZ - 32€
SPZ ZAČETNIK - 20€
DRUŽINSKI ČLAN - 20€

REVIJA POTAPLJAČ - 18€
REVIJA POTAPLJAČ (začetniki) - 9€

Označite izbrano naročnino in naročilnico pošljite na naslov: SPZ Celovška 25, 1000 Ljubljana 
ali na e-mail: racun@spz.si

SPZ

ČlanstvoČlanstvoČlanstvoČlanstvo
SPZ
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Njihov cilj je z dumpinškimi ce-
nami pridobiti čim več udeležen-
cev (zanalašč jih ne imenujemo 
tečajniki, saj to, kar organizirajo, 
ni niti senca tečajev) in na njih na 
lahko zaslužiti, ne da bi jim zago-
tovili ustrezen nivo potapljaških 
izkušenj in znanja. Na koncu te 
potapljaške izkušnje podelijo 
tudi potapljaške izkaznice, kar 
pri udeležencih ustvari iluzijo, 
da so usposobljeni za varno 
potapljanje. 
Žal je to vse bolj splošen pojav 
na področju izobraževanja, kjer 
konkurenčnost zmeraj več ljudi 
razume tako, da za čim manj de-
narja podelijo diplomo ali izka-
znico, namesto da bi za čim manj 
denarja zagotovili čim več zna-
nja. Take vrste »konkurenčnost« 
v poslovnem svetu spregledajo 
in se po nekaj slabih izkušnjah 
pričnejo izogibati diplomantov 
iz fakultet na »črni listi«, česar 
se s časom zavejo tudi študenti. 
Pri potapljanju pa je zadeva ve-
liko bolj kočljiva in nevarna, saj 
pomanjkljivo potapljaško znanje 
potapljače neposredno ogroža. 
Bodoči tečajnik pred prvim po-
tapljaškim tečajem tudi nima 
ustreznih informacij glede stan-
dardov varnega potapljanja in 
posledično minimalnega obsega 
ter vsebin začetnih potapljaških 
tečajev. Pri izbiri tečaja se zato 
pogosto odločajo le na osnovi 
cene in da jim tečaj vzame čim 
manj časa.

Na lanski skupščini Slo-
venske potapljaške zveze 
je bilo med drugim ugoto-
vljeno, da se v našem pro-
storu zmeraj pogosteje po-
javljajo organizatorji tako 
imenovanih potapljaških 
tečajev, ki po vsebini in ob-
segu ne presegajo posku-
snega potopa.

ZA ZNANJE IN VARNOST GRE, NE ZGOLJ ZA IZKAZNICO

Pri Slovenski potapljaški zvezi smo 
že pred časom priporočili najnižjo 
ceno začetnih potapljaških teča-
jev, ki v osnovi (brez študentskih, 
količinskih ali drugih popustov) 
ni nižja od 200 €. To je cena, ki še 
zagotavlja, da bo tečaj izveden v 
ustreznem obsegu.

Začetni potapljaški tečaj
Pod okriljem Slovenske potaplja-
ške zveze so verifi cirane naslednje 
šole potapljanja: CMAS, PADI, SSI, 
PSS in TSA. Vse pri standardih za 
začetni potapljaški tečaj zasle-
dujejo osnovni cilj, da tečajnike 
usposobijo za varne začetke avto-
nomnega potapljanja v plitvi vodi. 

Od šole do šole se podrobnosti 
pri izvedbi začetnih potapljaških 
tečajev lahko nekoliko razlikujejo, 
pri vseh pa obstaja minimalen na-
bor potapljaških znanj in izkušenj, 
ki jih tečajniki morajo osvojiti.
Slovenska potapljaška zveza od-
svetuje udeležbo na potapljaških 
tečajih, ki teh standardov ne iz-
polnjujejo.

Splošni pogoji so, da je kandidat 
star vsaj 14 let, plavalec, zdrav in 
se ne boji vode. Po tečaju postane 
izšolan potapljač v odprtih vodah 
z osnovnim znanjem in s sposob-
nostmi za varno potapljanje z 

drugim potapljačem do globine 
vsaj 10 m, v spremstvu izkušenih 
in usposobljenih potapljačev ali 
inštruktorjev pa do 18 m.
Praktični del tečaja mora zajemati 
najmanj 6 potopov, od katerih 
sta 2 lahko v bazenu, preostali pa 
morajo biti v odprti vodi, pri čemer 
čas potopa ne sme biti krajši od 
20 minut.

Teoretičen del tečaja:
Tečajnik se seznani z osnovno 
(ABC oprema) in avtonomno 
(SCUBA) potapljaško opremo, 
njenim pravilnim sestavljanjem, 
nameščanjem in rokovanjem. 
Pred prvim potopom se seznani 
s potapljaškimi znaki. Spozna 
dekompresijske tablice in osnove 
planiranja potopov.
Razume osnovne fizikalne za-
konitosti: tlak, lom, plovnost in 
plinske zakone ter njihov vpliv na 
potapljače, predvsem nevarnosti 
in poškodbe zaradi tlaka.
Seznani se z osnovami fi ziologije 
potapljanja: krvni obtok, dihanje 
in izmenjava plinov, hipoksija, iz-
črpanost, utrujenost, podhladitev 
in osnove dekompresijske bolezni.

Praktični del tečaja
Tečajnik opravi test plavanja (200 
m) in se nauči pravilno potapljati 
z ABC opremo, izenačevati pritisk, 
prazniti masko in regulator ter 
vstopati v vodo. SCUBA enoto zna 
sestaviti, kontrolirati delovanje in 
z njo plavati na površini.
Pod vodo zna dihati v paru na 
mestu, med plavanjem in brez 
maske ter zanesljivo kontrolirati 
plovnost. Opravi vaje reševanja z 
ABC in s SCUBA opremo.

Tečajnik se nauči osnovnih pravil 
varnega potapljanja, predvsem 
NIKOLI SE NE POTAPLJAJ SAM.

Tekst: dr. Mitja Slavinec 

“Tečajnik se nauči osnovnih pravil 
varnega potapljanja, predvsem 

NIKOLI SE NE POTAPLJAJ SAM!”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potapljaški tečajiPotapljaški tečaji

IZOBRAŽEVANJE
IZOBRAŽEVANJE
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Zaradi tega je predsedstvo SPZ 
na prejšnji  seji  med drugim 
sprejelo  sk lep,  da centrom 
čim bolj približamo in jim po-
nudimo možnost tesnejšega 
sodelovanja. To na eni strani 
zagotavl ja  večjo varnost  in 
kakovost storitev za končnega 
uporabnika (člana SPZ) in na 
drugi strani splošno prepo-
znavnost potapljaškega centra 
širši potapljaški skupnosti. 
Centri, ki se bodo odlikovali po 
kakovostnih storitvah, članom 
SPZ pa zagotavljali posebne 
ugodnosti, bodo lahko prido-
bili  naziv Potapljaški center 
SPZ. Glede na obseg storitev, 
velikost in oblike sodelovanja s 
SPZ-jem, smo oblikovali tri sto-
pnje Potapljaških centrov SPZ:
- Potapljaški center SPZ* je 

center, ki ponuja osnovne 
pogoje za varno in zanimivo 
potapljanje.

- Potapljaški center SPZ*** je 

Po sklepu CMAS komisije za 
izobraževanje v skladu s smer-
nicami CMAS lahko priprave 
kandidatov za CMAS M1 orga-
nizira eden ali več CMAS M3 
inštruktorjev, tečajniki pa pred 
komisijo Slovenske potapljaške 
zveze opravljajo le izpit. 
V primeru zadostnega interesa 
(vsaj 4 tečajniki) bo dva sklopa 

Potapljaški centri so temelj 
potapljaške industrije in s 
tem tudi eden od temeljnih 
kamnov SPZ-ja.

CMAS komisija za izobra-
ževanje razpisuje inštruk-
torske tečaje za vse tri ka-
tegorije: CMAS M1, CMAS 
M2 in CMAS M3.

POTAPLJAŠKI CENTRI SPZ

CMAS INŠTRUKTORSKI TEČAJI

Tekst: dr. Mitja Slavinec 

Tekst: CMAS komisija za izobraževanje 

center, k i poleg osnovnih 
pogojev za varno in zanimi-
vo potapljanje ponuja svo-
jim strankam tudi prevoze z 
lastnim plovilom ter ponuja 
višji standard storitve.

- Potapljaški center SPZ***** 
je najvišja kategorija pota-
pljaškega centra, ki poleg 
ostalih stvari nudi svojim 
strankam možnost nakupa 
potapljaške opreme in mo-
žnost potovanj s potapljaški-
mi aktivnostmi ter je odprt 
celo leto.

Vsi Potapljaški centri SPZ bodo 
imeli fizični prostor, obratovali 
vsaj 20 ur na teden, izvajali 
potapljaške tečaje, izposojali 
potapljaško opremo, imeli kom-
presor za polnjenje jeklenk in 
vsaj 6 kompletov potapljaške 
opreme.

POTAPLJAŠKI CENTRI SPZ *** 
bodo ob tem nudili še storitve 
z lastnim ali najetim plovilom 
in učilnico za predavanje ter 
obratovali vsaj 40 ur na teden.

POTAPLJAŠKI CENTRI SPZ ***** 
pa bodo imeli lastno plovilo, 

učilnico za predavanja in trgo-
vino s potapljaško opremo na 
naslovu potapljaškega centra,  
ponujali bodo potapljaška po-
tovanja doma in v tujini ter 
obratovali vsaj 60 ur na teden.
Ob tem bodo izkazovali tudi 
različne oblike sodelovanja s 
SPZ-jem, kot npr. najmanj 10 %  
popusta članom SPZ na storitve 
ali nakup potapljaške opreme, 
možnost včlanjevanja v SPZ v 
prostorih centra, dodatni po-
pusti inštruktorjem in podobno.
Potapljaške centre bo Zveza 
podrobneje predstavljala v re-
viji Potapljač, na spletni strani, 
po elektronski pošti in preko 
drugih oblik.
Kakovost storitev Potapljaških 
centrov SPZ boste ocenjevali 
člani SPZ na ustreznih vpra-
šalnikih z oceno o ustreznosti 
potapljaškega centra. Status 
Potapljaški center SPZ želimo 
čim bolj razširiti tudi v tujini, 
predvsem na območjih, kjer se 
člani SPZ najpogosteje potaplja-
mo, zato vas vabimo, da nam 
predloge za nove Potapljaške 
centre SPZ in druge pripombe 
posredujete na spz@spz.si.

priprav na CMAS M1 tečaj or-
ganizirala tudi CMAS komisija 
za izobraževanje.  Kandidati 
se lahko odločijo za teoretični 
del, praktični del ali oba dela 
priprav.
Cene tečajev so 750 € za CMAS 
M3, 600 € za CMAS M2 in 325 € za 
CMAS M1 (izpit z gradivi). Cena 
posameznega sklopa priprav za 
CMAS M1 je 150 €, skupna cena 
obeh sklopov je 275 €; ob prijavi 
se plača 100 €, preostalo pred 
pričetkom tečaja.
Tečaji se bodo začeli 14. maja 
2013 in bodo potekali strnjeno 
v treh tednih. Rok za prijavo na 
tečaj je 15. april 2013.

Vsem zainteresiranim kandi-
datom smo za podrobnejša 
pojasnila na razpolago po elek-
tronski pošti sola@spz.si.

IZOBRAŽEVANJE

PotapljanjePotapljanje
IZOBRAŽEVANJE



67 - 2013 • Potapljač • 11 

Podvodni reševalci smo se z njim 
pogosto srečevali, pri pripravi 
zakonodaje povezane z zaščito 
in reševanjem, usposabljanjih, 
med preventivnimi akcijami, pa 
tudi med našo največjo nesrečo 
na HE Blanca.
Med žalno sejo Ministrstva za 
obrambo je bilo poudarjeno, da 
je bil Miran Bogataj trd a pravičen 
in dosleden pogajalec. Takega 
sem ga spoznal tudi sam, ko smo 
na Odboru za obrambo Držav-
nega zbora urejali zakonodajo v 
zvezi s statusom Podvodne reše-
valne službe Slovenije. Šele res 
trdni in neizpodbitni argumenti 
so ga prepričali, da Podvodna 
reševalna služba Slovenije izpol-
njuje vse pogoje, da se ji dodali 

Tik pred koncem prejšnjega 
leta nas je presunila nepri-
čakovana vest, da je umrl 
dolgoletni načelnik Civilne 
zaščite Slovenije gospod 
Miran Bogataj.

Tekst: dr. Mitja Slavinec 

MIRAN BOGATAJ
status državne reševalne službe. 
Od takrat naprej je za to odloči-
tvijo tudi trdno stal, jo podpiral 
in med reševanjem na Blanci 
PRS tudi zaupal, da bo zaupano 
ji nalogo opravila.
Miran Bogataj je zasnoval sistem 
zaščite in reševanja, ki temelji na 
prostovoljnih reševalcih številnih 
reševalnih služb, ki so se glede na 
okoliščine med seboj sposobne 
tudi vsebinsko dopolnjevati. To 
ne nedvomno model, ki zago-
tavlja enakomerno teritorialno 
pokritost, učinkovitost in zane-
sljivost. Ta model je neprecenljiva 
dediščina Mirana Bogataja, ki 
Sloveniji zagotavlja veliko boljšo 
zaščito in reševanje, kot ga imajo 
vse druge države naše prejšnje 
domovine, pa tudi večina držav 
Evropske Unije se lahko zgle-
duje po nas.  Prav zaradi tega je 
toliko pomembneje, da to dobro 
dediščino negujemo in še naprej 
krepimo. To ne le da smo dolžni 
Miranu Bogataju, to smo dolžni 
narediti tudi za dobrobit Slove-
nije in kot naš prispevek za dob-

Namen akcije je opozoriti sloven-
sko javnost in odgovorne na velik 
delež neočiščenih odpadnih voda, 
ki še vedno odtekajo v slovenske 
vodotoke, kraško podzemlje ali 
podtalnico. Aktivnosti Očistimo 
vode.si bodo usmerjene v eviden-
tiranje izpustov neočiščene komu-
nalne odpadne vode, odpadnih 
industrijskih voda, izcednih voda 
iz deponij, voda, ki onesnažujejo 
podzemlje slovenskega krasa, in 
izpustov slabo delujočih čistilnih 
naprav. Mesta iztokov in izpustov 
bomo fotografirali, jih opisali in 

DVA Drava, Ekologi brez 
meja in TRS gibanje pripra-
vljamo vseslovensko akcijo z 
naslovom Očistimo vode.si.

Tekst: Boris Kolar

OČISTIMO VODE.SI
vnesli v interaktivni Mokri atlas, 
ki je objavljen na spletni strani 
www.ocistimovode.si, na kateri so 
med drugim objavljena natančna 
navodila za evidentiranje iztokov 
odpadne vode. 
K sodelovanju smo povabili tudi 
glasnike akcije. To so medijsko 
poznane osebnosti, ki so že doslej 
izkazale svoj odnos do okolja. 
Odzvali so se Arne Hodalič, znani 
slovenski fotograf in sodelavec 
revije National Geografi c, Matevž 
Lenarčič, biolog, ki je obletel svet 
z ultralahkim letalom, in Vlado 
Kreslin, naš pesnik in nepoboljšljiv 
zaljubljenec v Muro. 
Akcija bo trajala do Svetovnega 
dneva voda, 22. marca, ob zaključ-
ku naslednji dan pa bomo naše 
ugotovitve, ki jih bomo zbrali na 

terenu in evidentirali v 
interaktivnem Mokrem 
atlasu, posredovali žu-
panom občin, odgo-
vornim inšpekcijskim službam, 
Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, 
Varuhu človekovih pravic ter seve-
da domači in mednarodni javnosti. 
Menimo, da so aktivnosti civilne 
družbe in nevladnih organizacij, 
ki delujejo na področju varstva 
okolja in ohranjanja narave, zelo 
pomembne, saj je v času krize vsa 
pozornost usmerjena le na socialne 
vsebine. 
Številna društva so s svojimi čistil-
nimi akcijami že do sedaj opravila 
veliko delo, tudi v smislu osvešča-
nja in izobraževanja javnosti. Verja-
memo, da bo tudi letos tako, zato 
vas vabimo, da se nam pridružite. 

robit in varnost Evropske Unije in 
drugih držav.
Miranu Bogataju se v imenu 
Slovenske potapljaške zveze, 
podvodnih reševalcev in lastnem 
imenu zahvaljujem za njegovo 
domoljubje in neizbrisen prispe-
vek pri graditvi našega obramb-
nega sistema in sistema zaščite 
ter reševanja, družini pa izrekam 
iskreno sožalje.

Miran BogatajMiran BogatajMiran Bogataj
InMEMORIAM

InMEMORIAM
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Pri potapljanju se človek poda v raz-
mere, precej drugačne od tistih v nje-
govem normalnem življenjskem oko-
lju, in zato je potapljanje povezano s 
poškodbami in z obolenji (1, 2).

FIZIKALNE, ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE OSNOVE 
BAROTRAVME SREDNJEGA UŠESA

Poškodbe s smrtnim izidom in takšne, ki zah-
tevajo medicinsko obravnavo, se pojavijo zelo 
redko. Po drugi strani pa so manjše poškodbe ali 
bolečine tako pogoste, da se jih pogosto razume 
kot normalen del potapljanja. Poškodbe in obo-
lenja pri potapljanju so najpogosteje posledica 
sprememb tlaka okolice. Te se najbolj poznajo 
na votlih, s stisljivimi plini napolnjenih prosto-
rih in večina s potapljanjem povezanih poškodb 
prizadene prav te votline (1, 3). Zaradi anatom-
skih posebnosti je med vsemi najpogosteje pri-
zadeta votlina srednje uho. 
Barotravma je poškodba zaradi spremenjenega 
tlaka v okolici (3-5). Najpogosteje se pojavi med 
potapljanjem, lahko pa se zgodi tudi med zdra-
vljenjem v hiperbarični komori in med poleti 
v ozračju ter v vesolju (1). V pričujočem članku 
bomo predstavili principe, ki so ključni za razu-
mevanje barotravme. Poznavanje teh principov 
je pomembno za potapljače kot tudi za vse, ki 
se ukvarjajo z oceno delazmožnosti in z obrav-
navanjem poškodb potapljačev. Ciljna publika 
se dodatno razširi, če upoštevamo, da osnovni 
principi, ki veljajo za poškodbe pri potapljanju, 
veljajo tudi v letalstvu. 

Fizikalne osnove
Tlak v mirujoči vodi z globino narašča praktično 
linearno, s porastom za 1 bar na vsakih 10 m glo-
bine, v skladu z Bernouillijevo enačbo: 
p = p

0 
+

 
ρgh.

Pri tem je p tlak na dani globini h, p
0
 tlak na gla-

dini, ρ gostota vode in g gravitacijski pospešek 
(približno 10m/s2). 
Spremembe tlaka z višino v zraku pa se zaradi 
njegove stisljivosti odvijajo nelinearno; da pade 
atmosferski tlak za 0,5 bara, se moramo povzpeti 
na višino približno 5500 m, da pade za praktično 
1 bar, pa se moramo dvigniti visoko v stratosfero. 

Tekst: asist. dr. Andraž Stožer
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1 Imenovana avtonomni skafander ali vodna pljuča 
(fr. scaphandre autonome, angl. aqualung ali scuba, 
self-contained underwater breathing apparatus). Film 
v francoščini si lahko ogledate na spletnem naslovu 
http://vimeo.com/22584246.

Slika 1. Spreminjanje tlaka okolice z višino v zraku (desna polovica 
slike) in z globino pod vodo (leva, osenčena stran slike). Za dano 
enoto na osi x je na desni polovici sprememba višine 1000-krat 
večja kot na levi polovici slike. Na levi strani so spremembe tlaka 
linearne, na desni so na prvih nekaj 1000 metrih skoraj linearne, 
nato pa se asimptotično približujejo vrednosti 0 bar.

Slika 2. Spreminjanje tlaka in volumna različnih modelnih siste-
mov. Številke označujejo vrednost tlaka v barih. 

Po drugi strani se moramo za porast tlaka za 0,5 bara spu-
stiti le 5 m, za porast za 1 bar pa 10 m globoko v vodo (sli-
ka 1). To pojasnjuje, zakaj so poškodbe zaradi sprememb 
tlaka veliko pogostejše med potapljanjem kot med vzpe-
njanjem v višino. Ker se večina barotravmatskih poškodb 
med potapljanjem zgodi na prvih nekaj metrih globine, 



67 - 2013 • Potapljač • 13 

Barotravma ušesaBarotravma ušesa

IZOBRAŽEVANJE
IZOBRAŽEVANJE

kjer spremembe temperature niso značilne, za njiho-
vo razumevanje potrebujemo samo še en fi zikalni za-
kon. To je Boyleov zakon, ki pravi, da se volumen plina 
(pri konstantni temperaturi) spreminja obratno soraz-
merno s tlakom (5-8): p

1
V

1
 = p

2
V

2
.

Recimo, da na gladini napolnimo gumijast balon z 
zrakom do volumna 1 liter. Če balon zavežemo in se 
z njim potopimo na globino 10 m, se njegov volumen 
zmanjša na polovico. Če se s tem balonom dvignemo 
na 5500 m visoko goro, pa se njegov volumen poveča 
na dvakratno vrednost začetnega (slika 2A).
Podobno kot napolnjen in zavezan balon se obnašajo 
tudi pljuča človeka ob zaprtem poklopcu (v tem pri-
meru nič zraka ne more v pljuča ali iz njih). Pljuča so 
zelo dobro podajno tkivo in spremembe volumna ni-
majo škodljivih učinkov. V telesu pa se nahajajo tudi 
praktično nepodajni oziroma nestisljivi votli prostori. 
Poglejmo, kaj se med spreminjanjem tlaka v okolici 
zgodi s temi prostori. 
Če bi ti prostori bili v celoti obdani z nestisljivimi in 
zelo čvrstimi kostmi ter praktično ločeni od okolice, 
spreminjanje tlaka okolice ne bi imelo nikakršnega 
vpliva na tlak v njih. Za ilustracijo si predstavljajmo 
koščeno kocko volumna 1 liter, ki jo na gladini napol-
nimo z zrakom iz jeklenke pri 1 baru, nato pa nepredu-
šno zapremo (slika 2B). Če se s to kocko potopimo 10 
m globoko, se tlak v kocki ne spremeni, preko stene 
kocke pa se pojavi razlika v tlaku 1 bar (1 bar znotraj, 
2 bara zunaj). Če se dvignemo do nadmorske višine 
5500 m, je razlika v tlaku preko stene 0,5 bara (1 bar 
znotraj, 0,5 bara zunaj). Zaradi rigidnosti sten se kocka 
prav nič ne deformira in ne pride niti do najmanjših 
sprememb volumna in tlaka zraka v kocki. Stanje v vo-
tlinah v človeškem telesu, kakršno je srednje uho, pa 
se od popolnoma zaprte koščene kocke iz prejšnjega 
primera pomembno razlikuje. To razliko je težko razu-

meti, poleg tega pa je v literaturi pogosto le slabo 
razložena. Zato ji na tem mestu posvečamo nekaj 
več prostora in razlage. 
Slika 2C kaže stanje v koščeni kocki, podobni tisti 
pod B, a z eno ključno razliko. Ta je, da ima stena 
kocke odprtine, preko katerih lahko zunanji tlak 
deluje na plast sluznice, to pa pomeni, da tlačna 
razlika deformira sluznico. Pri potopu na 10 m se 
sluznica odmika od zunanje stene in giblje proti 
svetlini kocke, dokler ne stisne volumna na polo-
vico začetne vrednosti, pri tem pa tlak naraste na 
vrednost tlaka okolice. Na tej točki se gibanje slu-
znice proti svetlini ustavi, saj tlačne razlike ni več. 
Obratno velja pri dvigu na 5500 m nadmorske vi-
šine, ko relativni nadtlak v svetlini glede na zunanji 
tlak sluznico tišči proti steni kocke, dokler zaradi 
povečevanja volumna tlak ne pade na vrednost 
0,5 bara. 
Takšno obnašanje je mogoče le pri zelo razteglji-
vi sluznici. Tkivo sluznice srednjega ušesa ni tako 
raztegljivo, da bi dovoljevalo velike spremembe 
volumna. V normalnem srednjem ušesu to niti ni 
potrebno, ker srednje uho komunicira z žrelom 
in ustno votlino preko Evstahijeve cevi. Funkcijo 
Evstahijeve cevi ponazarja cevka na sliki 2D cev, 
ki povezuje kocko z balončkom. Pri dvigu z gla-
dine na 5500 m se zlahka raztegljivi balon takoj 
raztegne na volumen, pri katerem tlak v sistemu 
kocka-cev-balon pade na vrednost tlaka v okoli-
ci. Ker sta kocka in balon povezana, je tlak v sve-
tlini kocke enak tlaku v balonu, preko sluznice 
kocke pa zato v nobenem trenutku ne obstaja 
deformirajoča tlačna razlika. Analogno velja v 
primeru potopa na 10 m, pri katerem se balon 
sproti zmanjšuje, zrak v njem, cevki in balonu 
pa stiska do tlaka okolice. V resničnem življenju 

Slika 3. Anatomija ušesa in bobnične votline. A) Anatomija ušesa. Od sredine uhlja vodi sluhovod do bobniča, ki je zunanja 
meja srednjega ušesa. Srednje uho tvorijo bobnična votlina, Evstahijeva cev in pnevmatične celice (niso prikazane na sliki). 
V bobnični votlini so slušne koščice, ki prenašajo zvočne vibracije od bobniča do ovalnega okenca, ki je meja do notranjega 
ušesa, v katerem sta čutilo za sluh (v polžu) in ravnotežje (v polkrožnih kanalih in preddvoru ušesa). Okroglo okence poleg 
ovalnega ločuje srednje uho od notranjega. Evstahijeva cev (ušesna troblja) povezuje bobnično votlino z žrelom in ustno 
votlino. B) Anatomija bobnične votline, gledano skozi bobnič. Povzeto po (9).
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funkcijo balona pri dvigu na 5500 
m vršijo kar usta, ki prosto komu-
nicirajo z okolico. Pri potopu na 
dah funkcijo balona prevzamejo 
pljuča, med potopom z jeklenko 
pa usta, v katera regulator dovaja 
zrak pri tlaku okolice. Barotravma 
srednjega ušesa nastopi, kadar ne 
more priti do izenačitve tlaka pre-
ko Evstahijeve cevi in se srednje 
uho obnaša podobno kot kocka 
na sliki 2C. 

Osnove anatomije in fi ziologije 
srednjega ušesa
Srednje uho tvorijo (i) bobnična 
votlina, (ii) Evstahijeva cev in (iii) 
pnevmatične celice v bradavični-
ku (4, 9). Osrednji del srednjega 
ušesa je bobnična votlina, ki ima 
obliko škatlice s 6 stenami (slika 
3B). 
Bobnič razmejuje bobnično votli-
no od sluhovoda, nanj pa se prira-
šča kladivce. Na notranji steni se 
nahajajo izboklini polža in stran-
skega polkrožnega kanalčka, oval-
no okence, na katerega pritiska 
baza stremenca, in okroglo oken-
ce. Okenci razmejujeta bobnično 
votlino od notranjega ušesa. Pre-
mikanje ovalnega okenca omo-
goča prenos zvočnih vibracij, ki 
nastanejo ob nihanju bobniča, do 
polža, kjer se nahaja čutilo za sluh. 
Nefi ziološko bočenje okenc ima 
lahko za posledico motnje sluha 
pa tudi ravnotežja, saj nefi ziolo-
ška sprememba tlaka v notranjem 
ušesu vodi v draženje čutila za rav-
notežje, ki se nahaja v polkrožnih 
kanalih. Na zadnji steni se nahaja 
okence, ki vodi v pnevmatične 
celice, majhne s sluznico obdane 
votle prostore v bradavičniku - 
delu senčnične kosti, ki ga zlahka 
zatipljemo kot izrazito koščeno 
izboklino za uhljem. V notranji in 
zadnji steni blizu površine poteka 
obrazni živec. Na sprednji steni 
se nahaja ustje Evstahijeve cevi, 
ki povezuje bobnično votlino in 
žrelo. Del cevi, ki je bližje bobnični 
votlini, je zmeraj odprt, saj ima ko-
ščeno steno. Del, ki je bližje žrelu, 
pa je normalno zaprt, saj njegova 

vezivno-hrustančna stena ni čvr-
sta. Žrelno ustje Evstahijeve cevi 
se odpre ob zvečanju tlaka v žrelu 
in ob vleku ustja narazen zaradi 
dejavnosti mišice, ki dviguje nebo, 
ob goltanju, zehanju in izgovar-
janju goltnikov (npr. glasov k, g, 
h) (9). Žrelo je široko povezano z 
ustno votlino, ta pa komunicira z 
okolišnjim zrakom oziroma z vodo 
in na ta način se ob prehodnosti 
Evstahijeve cevi izravnava tlak 
med okolico in bobnično votlino, 
kar zagotavlja normalen položaj 
in delovanje bobniča. Z vodo usta 
najpogosteje ne komunicirajo 
direktno, ampak preko zraka iz 
regulatorja, ki ga reducirni ventil 
dovaja pri tlaku okolišnje vode. Na 
globini 10 m pod vodo npr. zna-
ša tlak zraka v ustni votlini, žrelu, 
Evstahijevi cevi, bobnični votlini in 
pnevmatičnih celicah 2 bara, ena-
ko kot v vodi, ki je od zunaj v stiku 
z bobničem. Pri dvigu na gladino 
reducirni ventil postopno zmanj-
šuje tlak do 1 bara, tako kot pada 
tlak v vodi, hkrati pa se zmanjšuje 
tlak v srednjem ušesu (glej sliko 
2D). Zelo pomembno je poudariti, 
da stene srednjega ušesa obdaja 
sluznica. Sluznica je plast povr-
šinskih celic z nekaj veziva pod 
njimi, ki je čvrsto priraslo na kost 
in skozi katerega potekajo žile in 
živci, ki prehranjujejo in oživčuje-
jo sluznico, pogosto pa potekajo v 
bolj oddaljene dele telesa in te vo-
tline samo prečkajo na svoji poti. 
V sluznico arterijska kri priteče iz 
delov telesa in venska kri odteče 
v dele telesa, ki se nahajajo zu-
naj koščenega ostenja. Priključe-
nost kapilar sluznice na arterije in 
vene, ki potekajo zunaj srednjega 
ušesa, je ključna za razumevanje 
posledic neizenačitve tlaka preko 
Evstahijeve cevi, ki jih bomo spo-
znali v prihodnjem prispevku. 
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Sam turnir na žalost ni bil tako do-
bro obiskan kot leta poprej, saj se 
je na tekmovanje prijavilo le deset 
ekip; dve slovenski, srbska, hrvaška, 
italijanska in pet madžarskih.
Turnir je potekal v lepem ambientu 
pokritega olimpijskega bazena. 
Igralo se je po sistemu vsak z 
vsakim. Slovenski ekipi sta prišli 
na turnir v zelo okrnjeni zasedbi, 
saj je manjkalo kar nekaj ključnih 
igralcev na obeh straneh, ampak 
fantje so kljub temu vse tekme 
odigrali enako napadalno.
V prvem kolu sta se srečali prav 
slovenski ekipi in ponovili igro s tre-
ningov. Ekipa pH Ljubljana ni imela 
večjih težav in na koncu zmagala z 
rezultatom 2:0. 
V drugem delu se je ekipa »želv« 
pomerila z močno madžarsko 
ekipo Egezsus in prav tako tesno 
izgubila z 2:1. Rezultat bi bil lahko 
izenačen, a je na koncu zmanjkalo 
malo moči in koncentracije, saj fan-
tje niso imeli dovolj dolge rezervne 
klopi za hitre menjave. Kljub temu 
so odigrali odlično in v igri prav 
gotovo iztisnili vse atome moči. 
V tretjem kolu se je ekipa UWH 
Želve pomerila s slabšo madžarsko 
ekipo Hungary in dobila tekmo z 
rezultatom 4:1.
Prav s to tekmo se je začel zmago-
viti pohod proti vrhu. 
V četrtem kolu so fantje ekipe UWH 
Želve igrali proti vedno boljšim fan-
tom iz hrvaškega Siska, vendar niso 
imeli pretiranih težav, saj so jih su-
vereno premagali z rezultatom 5:1. 
V petem kolu so premagali mešano 
madžarsko ekipo Hokimaki z 6:2, v 
šestem kolu slavili z rezultatom 5:0 
proti Piranha 2. Po tej tekmi je sle-
dila tekma proti vedno neugodnim 

Tudi 12. mednarodnega 
turnirja Piranha Cup v Ma-
džarskem mestu Pecs, sta 
se udeležili dve ekipi iz Slo-
venije: UWH Želve in pH 
Ljubljana.

Tekst: Darjan Damjanovič • Foto: D. Damjanovič

EKIPA UWH ŽELVE ZOPET ODLIČNA

Srbom, a prav tako kot v prejšnjih 
tekmah fantje niso pokazali strahu. 
Borbeno so začeli, igrali in končali 
z rezultatom 6:0. V zadnji, lahko 
bi rekli odločilni tekmi za drugo 
mesto se je ekipa »želv« pomerila 
še proti madžarski ekipi Piranha 1. 
V tej tekmi so do izraza prišli prav 
vsi igralci iz ekipe UWH Želve, saj so 
igrali zbrano in odločno ter prisilili 
nasprotnika v napake, ki so jih tudi 
znali kaznovati.
Ekipa pH Ljubljana je tokrat razo-
čarala. Kljub temu da so manjkali 
nekateri ključni igralci, si tako lah-
kih porazov, kot so jih bili deležni, 
na Madžarskem ne bodo smeli več 
privoščiti.
Ekipa pH Ljubljana je potrebna 
pomladitve, a kot kaže v zadnjem 
času se pri stroških, ki nastajajo 

pri najemu ljubljanskih bazenov 
za trening, to še nekaj časa ne bo 
zgodilo.
Ekipa UWH Želve je osvojila sku-
pno drugo mesto, njihovi kolegi iz 
ekipe pH Ljubljana pa so končali 
na četrtem mestu. Turnir bi lahko 
ocenili kot uspešen, vendar pa je 
potrebno poudariti, da bi pri polni 
zasedbi slovenskih ekip verjetno 
osvojili tako prvo kot drugo mesto. 
Za naslednje leto se že napoveduje 
polna zasedba in vnovični naskok 
na vrh.

Rezultati:
1. Egyszusz
2. UWH Želve
3. Piranha
4. pH Ljubljana
5. Sisak

Darjan Damjanovič je vedno pripravljen za akcijo 
pod in nad vodo.

darjan.damjanovic@gmail.com

Podvodni hokejPodvodni hokej
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ŠPORT
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To seveda potrjuje veliko nadar-
jenost in skrbno delo izjemnih 
posameznikov, ki se kalijo tudi 
na državnih prvenstvih. Državna 
prvenstva so lepa priložnost za 
navezavo stikov ter pridobivanje 
tekmovalnih in potapljaških izku-
šenj. Zato vse tekmovalce vabimo 
na letošnja državna prvenstva, 
še prej pa kratek pregled lanskih 
državnih prvenstev.

Podvodni lov
Podvodni lovci so spet pripravili tri 
lepe tekme s približno enakim šte-
vilom udeležencev. Kljub lovskim 
zgodbam iz vse Slovenije, s svetlo 
izjemo Krškega, tekmovalci priha-
jajo le iz obalne in kraške regije. 
Zato upam, da bo letos nastopil še 
kakšen lovec iz notranjosti države. 

Športniki potapljači nas vsa-
ko leto razveselijo z visoki-
mi uvrstitvami na različnih 
mednarodnih tekmovanjih. 

Tekst: Marko Šifrar

DRŽAVNI PRVAKI 2012
Najboljši lovci v minuli sezoni so bili:
1. Moreno Matijašič, RPD Piran
2. Robert Podgoršek, Kraška mor-
narica
3. Dušan Krajnik, RPD Piran
Ekipno:
1. Porporella Koper
2. RPD Piran
3. Kraška mornarica

Podvodna fotografi ja
Podvodni fotografi so z večjim 
številom tekmovanj, ki so jih s so-
delovanjem razširili na več držav, 
povečali kakovost in število odličnih 
fotografov. Krog domačih tekmo-
valcev in tekmovalk, ki posegajo po 
medaljah, je zato vsako leto večji. 
Lani so bili najboljši:
1. Rok Kovačič, DRM Ljubljana
2. Oskar Marko Musić, DRM Lj.
3. Hinko Šolinc, DRM Ljubljana

Prosto potapljanje
Državna prvenstva v prostem pota-
pljanju zaradi »plitvih« slovenskih 
voda izvajamo le v bazenskih di-
sciplinah. V mariborskem Pristanu 

so se spet pomerili najboljši. Lanski 
državni prvaki skupno: 
1. Jure Daić, H2O team Maribor
2. Matej Bergoč, H2O team Maribor
3. Žan Petek, H2O team Maribor

Podvodni hokej
Podvodni hokej je najbolj družabni 
potapljaški šport in škoda, da več 
potapljaških društev ne vključi 
podvodnega hokeja v zimsko re-
kreacijo – pripravo na novo pota-
pljaško sezono. Podvodni hokejisti 
so v preteklih letih postavili mlado 
ekipo, ki zdaj že uspešno nastopa 
na mednarodnih turnirjih in meša 
štrene na domačem prvenstvu. 
Lanski najboljši:
1. pH Ljubljana 1
2. Želve
3. DPH Kranj 

Vsem državnim prvakom še enkrat 
čestitke za dosežene rezultate in 
upam, da bo nova sezona številčnej-
ša, državna prvenstva pa še naprej 
srečanja »sorodnih duš« s pozitivno 
tekmovalnostjo.

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

Anketa meseca aprila:
Ali vam je nova podoba splet-
ne strani SPZ všeč?
1.  da
2.  ne
3.  ni bistvene spremembe

Anketa meseca marca:
Potapljaški tečaj sem opravljal 
po šoli
1.  CMAS
2.  PADI
3.  TSA
4.  SSI
5.  PSS
6.  druga šola

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

Državni prvakiDržavni prvakiDržavni prvaki
ŠPORT

ŠPORT
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Čeprav ni več strašljivih omejitev 
medicinske stroke, kot je bilo za 
globino 40 in 50 m, je doseganje 
rekordov v prostem potapljanju 
še vedno na mejah znanega. Nova 
spoznanja o odzivih človeka ter o te-
lesni in psihični pripravi potapljača 
so v podporo novim svetovnim in 
državnim rekordom. Rekordi so vse 
bolj neverjetni, zato še bolj presene-
ča vsako izboljšanje. Kje so meje? 
Z razvojem prostega potapljanja so 
razvijali tudi varnostne zahteve, ki 
zagotavljajo varnost udeležencev. 
Tekmovalne discipline ne beležijo 
hujših, kaj šele smrtnih nesreč na 
tekmovanjih. V zadnjih letih propa-
gira prosto potapljanje tudi CMAS 
in tekmovalci počasi lovijo rekorde, 
ki so jih dosegli po zvezi AIDA. Meje 
se na srečo vse bolj brišejo in vse več 
je tekmovalcev, ki nastopajo na tek-
movanjih obeh mednarodnih zvez.
V preteklem letu je bila najbolj 
zanimiva prevlada za ženski rekord 
v potopu s konstantno obtežitvijo 
brez plavuti (CNF). Američanka 
Ashley Futral Chapman je 4. maja 
s potopom v globino 63 metrov za 
nekaj dni odvzela rekord Nataliji 
Molčanovi. Rusinja si je 8. maja, za 
50. rojstni dan, priplavala svetovni 

Doseganje osupljivih globin 
se nadaljuje tudi po legen-
darnih Maiorci in Mayolu, 
Pelizzariju in Pipinu ...

Tekst: Marko Šifrar • Foto: Andrej Kamenev

PREGLED REKORDOV PROSTEGA POTAPLJANJA
rekord s 66 metri. 
20. novembra si je 
Chapmanova spet 
priplavala svetovni 
rekord, ki trenutno 
znaša 67 metrov. Pri-
čakujemo nadaljeva-
nje v tem letu ...
6. junija je bil spet 
dan za Molčanove: 
mama Natalija se je 
v spremenljivi obte-
žitvi (potop z utežmi, 
povratek na gladino 
s plavanjem ali vlečenjem po vrvi) 
potopila na rekordnih 127 me-
trov; sin Aleksej se je s konstantno 
obtežitvijo s plavutmi potopil (in 
varno izplaval) na 125 metrov. Dva 
svetovna rekorda za eno družino v 
enem dnevu. Aleksej Molčanov je 
20. novembra lastni svetovni rekord 
še »poglobil« za en meter na 126 
metrov.
17. novembra je Italijanka Ilaria 
Bonin s 163 metri prevzela rekord 
Nataliji Molčanovi v dinamiki brez 
plavuti (plavanje brez plavuti pod 
vodno gladino v bazenu). 
Nevarnosti ekstremnih globin so 
se pokazale v poskusu Avstrijca 

Disciplina Tekmovalec/ka rezultat

CNF - globinski potop brez plavuti s konstatno obtežitvijo William Truebridge, Nova Zelandija 101 m
Ashley Futral Chapman, ZDA 67 m

CWT - globinski potop s plavutmi s konstatno obtežitvijo Aleksej Molčanov, Rusija 126 m
Natalija Molčanova, Rusija 101 m

FIM - prosti potop: konstantna obtežitev, gibanje s plavanjem ali 
vleko po vrvi

William Truebridge, Nova Zelandija 121 m
Natalija Molčanova, Rusija 88 m

STA - statična apnea: zadrževanje diha v mirovanju pod vodo Stephane Mifsud, Francija 11 min 35 s
Natalija Molčanova, Rusija 8 min 23 s

DNF - dinamična apnea brez plavuti: preplavati čim večjo razdaljo 
pod vodo

Dave Mullins, Nova Zelandija 218 m
Ilaria Bonin, Italija 163 m

DYN - dinamična apnea s plavutmi: preplavati čim večjo razdaljo 
pod vodo

Goran Čolak, Hrvaška 273 m
Natalija Molčanova, Rusija 225 m

VWT - potop v spremenljivi obtežitvi; potop z utežmi, povratek z 
lastno močjo

Herbert Nitsch, Avstrija 142 m
Natalija Molčanova, Rusija 127 m

NLT - No limits: potop z utežmi povratek s plovno opremo Herbert Nitsch, Avstrija 214 m
Tanya Streeter, ZDA 160 m

Herberta Nitscha, ko je želel izbolj-
šati lastni rekord v netekmovalni 
disciplini »No-limits«, kjer je do-
voljen potop in dvig na površje s 
pripomočki. Zaradi nevarnosti in 
nesreč disciplina že več let ni na 
tekmovanjih. V potopu na 244 m 
(računalniki so pokazali 249 m) je 
bil izpostavljen izjemnemu tlaku. 
Herbert se je na srečo varno vrnil 
na površje, a je potreboval pomoč 
reševalcev in nekaj dni oskrbe v 
hiperbarični komori. 
Čeprav v tabeli (še) ni Slovencev, so 
tudi naši tekmovalci zelo uspešni, 
kar so potrdili z ekipnim 5. mestom 
na minulem svetovnem prvenstvu.

Trenutni svetovni rekordi (po AIDA):

Marko Šifrar je inštruktor prostega potapljanja 
in predsednik komiteja za šport pri Slovenski 
potapljaški zvezi.  

sport@spz.si

Podvodni rekordiPodvodni rekordi
ŠPORT

ŠPORT
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Letos bo spet priložnost, da se 
naučite prostega potapljanja 
ali izpopolnite znanje na tečaju 
z večkratno aktualno svetovno 
rekorderko in prvakinjo Nata-
lijo Molčanovo. Zaradi našega 
plitvega morja bo najbližji tečaj 
organiziran blizu Rogoznice na 
Hrvaškem v dveh terminih, in sicer 
od 3. do 10. avgusta in od 10. do 
17. avgusta.
Aktualna svetovna rekorderja 
Natalija in Aleksej Molčanov le-
tno izvedeta tečaje za preko 1000 
tečajnikov. O kakovosti njunega 
znanja najbolj zgovorno govorijo 
njuni vrhunski rezultati, saj sta že 
več let v svetovnem vrhu. Natalija 
s svojim strokovnim znanjem in 
izkušnjami tudi pomaga pri pripra-
vah vrhunskih ruskih potapljačev, 
ki tekmujejo po obeh mednaro-
dnih organizacijah CMAS ali AIDA.
Vedno poudarja, da namen veči-
ne njenih tečajev ni tekmovalno 
prosto potapljanje, pač pa varno 
prosto potapljanje za užitek. Želi, 
da se po tečaju ljudje potapljajo 
bolj sproščeno in s tem tudi bolj 
varno. Rezultati niso pomembni, 
pomembno je občutje med poto-
pom. Ko je potapljač sproščen in 
uživa pod vodo, lažje podaljšuje 
čas pod gladino ali povečuje glo-
bino. Čeprav je s svojimi nasveti 
pomagala pri doseganju številnih 
odličnih tekmovalnih rezultatov, 
pa vendar poučuje, da je pravilno 
prosto potapljanje užitek in način 
življenja.
V tedenskih tečajih postane pro-
sto potapljanje in vse povezano 
z njim način življenja. Jutro se 

Slovensko prosto potaplja-
nje ima precej odličnih po-
sameznikov, ki so v minulih 
letih nabrali veliko izkušenj 
in te izkušnje tudi uspešno 
podajajo na tečajih.

Tekst: Marko Šifrar • Foto: Andrej Kamenev

UČIM SE OD NAJBOLJŠIH
Tečaj s svetovno rekorderko Natalijo Molčanovo

prične z jutranjimi vajami, ki jih je 
priporočljivo izvajati celo leto. Po 
zajtrku je kratek počitek in pripra-
va na potope. Opoldne, v najboljši 
svetlobi, je potapljanje z inštruk-
torji (3-4 tečajniki na inštruktorja). 
Po potapljanju je popoldanski 
počitek, sledijo predavanja ali 
dodatne vaje. Večerja je čas za ob-
novo moči in izmenjavo izkušenj. 
En teden pravih aktivnih počitnic!
Kot predavateljica na univerzi v 
Moskvi ima Natalija veliko izkušenj 

s podajanjem svojega vrhunskega 
znanja. Tečajnike želi naučiti, da 
se potapljajo predvsem varno in 
z užitkom. Svoje užitke in osebne 
izkušnje potopov v modrini morja 
je večkrat predstavila z avtorskimi 
pesmimi v svojih fi lmih, za katere 
je prejela še dodatne nagrade in 
priznanja. 
Imenitna priložnost, da se proste-
ga potapljanja učite od najboljše 
na svetu in izkusite lahkotno giba-
nje v vodni breztežnosti. 

Prosto potaljanjeProsto potaljanjeProsto potaljanje
ŠPORT

ŠPORT
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Tokrat je piranski ribič v vodah 
pred Piranom v svojo mrežo ujel 
vrsto ribe napihovalke. Ker so le 
malo pred tem pri Dubrovniku ujeli 
napihovalko vrste Lagocephalus 
sceleratus, ki je lesepska selivka, kar 
pomeni, da je v Sredozemsko morje 
prišla preko Sueškega prekopa, 
smo mislili, da gre verjetno tudi v 
tem primeru za to vrsto. A že na 
prvi pogled se je izkazalo, da gre za 
vrsto Sphoerides pachygaster, ki je 
bila doslej že večkrat ugotovljena 
v Jadranskem morju. Napihovalka 
je v dolžino merila 348 mm, tehtala 
pa 1015 g.
Če napihovalko iz okolice Dubrov-
nika lahko upravičeno smatramo 
kot tujerodno vrsto, pa to ne velja 
za piransko. Ta naj bi se v Sredo-
zemskem morju prvič pojavila na 
začetku osemdesetih let prejšnjega 
stoletja v okolici Balearskih otokov, 
potem pa so najdbe te vrste sledile 
v različnih predelih Sredozem-
skega morja. Do danes je bila ta 
vrsta najdena v vseh večjih odsekih 
Sredozemskega morja, čeprav je 
podatkov o pojavljanju te vrste, 
resnici na ljubo, še vedno malo. 
Zato tudi ne preseneča dejstvo, da 
je napihovalka na seznamu ogro-
ženih vrst. Hrvaški strokovnjaki so 
našli to vrsto v vzhodnem Jadranu 
prvič leta 1992, in sicer na kar treh 
različnih lokacijah. Istega leta so jo 
našli tudi na italijanski strani juž-
nega Jadrana. Leta 2002 je hrvaški 
ihtiolog dr. Jakov Dulčić iz Inštituta 
za oceanografi jo in ribištvo iz Splita 
poročal o najdbi te vrste na skrajni 
konici istrskega polotoka. Danes je 
torej najdba piranske napihovalke iz 
novembra 2012 najsevernejši zapis 
o pojavljanje te vrste v Sredozem-
skem morju. 
S tega vidika lahko ulov napihoval-
ke v Piranu povezujemo z atlant-
skim vnosom. A stvari niso tako 

Novembra 2012 nas je v slo-
venskem morju znova pri-
čakalo presenečenje.

NAPIHOVALKE PRIHAJAJO

Tekst: Lovrenc Lipej • Foto: Borut Mavrič

preproste. Na ilustraciji v knjigi iz 
davnega leta 1558 je nek srednje-
veški slikar to vrsto že upodobil, za 
model pa mu je služil primerek, ki so 
ga ujeli v delti reke Nil. To dokazuje, 
da te vrste ne moremo povezovati 
z lesepsko selitvijo, saj je bil Sueški 
prekop zgrajen šele leta 1869, dve-
sto let kasneje. Mnogi raziskovalci 
menijo, da je njeno širjenje pove-
zano s procesom tropikalizacije, 
pri katerem se toploljubne vrste 
iz južnih predelov Sredozemlja 
zaradi višjih temperatur v zadnjih 
desetletjih širijo proti severu. To na 
nek način potrjuje tudi upodobljeni 
primerek napihovalke iz delte Nila. 
V Jadranskem morju so bile doslej 
ugotovljene tri vrste rib napihovalk 
(družina Tetraodontidae). Poleg 
piranske in tropske napihovalke je 
že prej omenjeni dr. Dulčić poročal 
o še eni vrsti, in sicer Lagocephalus 
lagocephalus, ki so jo ujeli leta 
2004 v južnem Jadranu. Tudi za to 
vrsto velja, da živi v južnih predelih 
Sredozemlja. V starejši literaturi 
obstaja v ribjih seznamih tudi 
napihovalkam zelo sorodna riba 
ježevka (Diodon histrix). V budim-

peštanskem muzeju naj bi bil pri-
merek te vrste iz leta 1879, vendar 
jadranski strokovnjaki dvomijo o 
verodostojnosti tega podatka. 
A to verjetno še ni vse. V Sredo-
zemlju so se v zadnjih letih poja-
vile nove vrste napihovalk, med 
katerimi je tudi bližnji sorodnik 
piranske napihovalke Sphoeroides 
marmoratus, ki je v Sredozemlje 
prišla čez Gibraltarsko ožino. Na 
vhodu v Jadransko morje čaka še 
tretja vrsta iz rodu Lagocephalus, 
ki pa je tako kot njena sorodnica 
L. sceleratus tropskega porekla in 
jo smatramo za lesepsko selivko. 
Tu je še bodičasta napihovalka 
Tylerius spinosissimus, ki živi v 
Indijskem oceanu, vendar ne v 
Rdečem morju. Njeno pojavljanje v 
Sredozemskem morju povezujejo 
z balastnimi vodami ali kot »pobeg 
iz akvarijev«.
Mimogrede, uživanje napihovalk 
je zelo nevarno, saj vsebujejo zelo 
hud strup tetrodoksin. Le v japon-
ski in nekaterih drugih orientalskih 
kuhinjah so kuharji razvili veščine 
pri pripravi teh rib, sicer znanih pod 
imenom fugu.

Dr. Lovrenc Lipej je potapljač in podvodni 
biolog zaposlen na Morski Biološki Postaji v 
Piranu 

lovrenc.lipej@mbss.org

NapihovalkeNapihovalkeNapihovalke
BIOLOGIJA

BIOLOGIJA
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V treh dneh je z različnimi vse-
binami navdušil  preko 1300 
zaljubljencev v morje iz širše 
jadranske regije. Po dveh letih 
premora je festival pod svojo 
streho vzel mednarodni simpo-
zij »Potapljanje AST«, ki je nastal 
pred desetimi leti in v eni izmed 
zadnjih izdaj vdihnil življenje 
omenjenemu festivalu. Tokratna 
kombinacija festivala, simpozija, 
razstave podvodnih fotografij, 
koncerta enega najboljših sve-
tovnih akordeonistov in natečaj 
otroške risbe na temo Spreho-
dov pod morjem 
se je izkazala za 
zmagovito, saj 
so bila vsa prizo-
rišča polno obi-
skana. Zelo tež-
ko je izpostaviti 
najboljši del, saj v prav vsakem 
lahko najdemo presežke. 
Že sam četrtkov začetek festi-
vala, ki je bil namenjen mladim, 
je privabil preko 800 učencev iz 
različnih šol, nadaljevanje pa je 
predstavljala petkova okrogla 
miza o konservativnem pota-
pljanju, kjer so velika imena 
kresala mnenja o nevarnostih, 
ki prežijo na potapljače. Aka-
demski uvod v festival se je 
nadaljeval z večerno otvoritvijo 
razstave, ki je bila tokrat raz-
deljena na dva dela, in sicer na 
razstavo štirih vrhunskih pod-
vodnih fotografov svetovnega 
formata (Gianni Pecchiar, Jill 
Heinerth, Leigh Bishop in Ale-
ksander Semenov) in na razsta-
vo risbic, ki so nastale v sklopu 
natečaja Sprehodi pod morjem. 
Posebnost je bil neverjeten od-

Letošnji festival z majhni-
mi, a odločnimi koraki in z 
drugačnim pristopom sto-
pa ob bok večjim in presti-
žnejšim.

Tekst: Branko Ravnak • Foto: Miha Matavž, 
Davorin Zupanc

5. SPREHODI POD MORJEM 

ziv, saj je svoja dela poslalo 265 
učencev iz 44 osnovnih šol iz 
vseh koncev Slovenije. Likovna 
dela smo digitalizirali in jih nati-
snili v posebni tehniki, ki je bila 
prvič predstavljena slovenski 

javnosti in smo jo uporabili tudi 
pri razstavi avtorjev podvodne 
fotografije. Po otvoritvi razstave 
se je dogajanje prevesilo v manj 

akademsko, saj je sledil koncert 
Bratka Bibiča in skupine The 
Madleys ter projekcija filmov, ki 
se jim ni uspelo prebiti v grand 
prix večer. Med njimi je treba 
posebej izpostaviti španski film 

Prometej, ki 
velja za prvi 
f i l m  S p r e -
h o d o v  p o d 
m o r j e m  i n 
je sam našel 
pot na festi-

val ter s tem pokazal, da festival 
postaja vse bolj prepoznaven 
izven meja regije. Na otvoritvi 
festivala so bili prisotni tudi vsi 

“V treh dneh je z različnimi vsebinami 
navdušil preko 1300 zaljubljencev v 

morje iz širše jadranske regije.”

IZOBRAŽEVANJE

Sprehodi pod morjemSprehodi pod morjem
IZOBRAŽEVANJE
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avtorji in predavatelji, 
ki so izkoristili petkov 
večer za ogrevanje 
pred finalnim dogod-
kom, 9. mednarodnim 
simpozijem »Potaplja-
nje AST 2013«, ki se je 
v sobotnem jutru vrnil 
v  resnično vel ikem 
slogu.
Otvoritev simpozija 
je pripadla starosti hi-
perbarične in pomor-
ske medicine, prof. dr. 
Stracimirju Gošoviću, 
k i je bil  častni gost 
prav na njegovi prvi 
izdaji leta 2003. Stan-
dardna shema treh 
sklopov je postregla z 
dvanajstimi izjemnimi temami, 
ki so navdušile polno dvorano in 
tudi zelo posebnega gosta, pred-
sednika Republike Slovenije, g. 
Boruta Pahorja, ki je tako že drugi 
predsednik republike, ki nas je 
v desetih letih počastil s svojim 
obiskom. V dvorani je bila zbrana 
resnična eminenca, saj so bili po-
leg predavateljev iz enajstih držav 
zbrani tudi predsedniki vseh 
potapljaških zvez na območju 
jadranske regije skupaj s predse-
dnikom CMAS, g. Achillom Ferre-
rom. Teme, ki so jih predstavljali, 
so opisovale lepote, nevarnosti 
in izjemne dosežke potapljanja 
na vdih, »scuba« in tehničnega 
potapljanja. Tako smo prisluhnili 
temam o plavanju pod ledom 
brez obleke, gradnji turističnih 
podmornic, podrobnostim o 
nastanku potapljaških tabel, 
potapljanju v jame, raziskovanju 
najznamenitejših brodolomov 
na planetu in tudi potapljanju 
invalidov, ki se po desetih letih 
lahko brez sramu kosajo z vsemi 
ostalimi rekreativnimi potapljači. 
Iz imen, kot so Natalia Avseenko, 
Jörg Haas, Aleksander Semenov, 
Ronald Y. Nishi, Costantino Bale-
stra, Simon Mitchel, Jill Heinerth, 
Leigh Bishop in Ivan Derviš, bi 
lahko pripravili prav toliko sa-
mostojnih simpozijev, saj so bile 

teme omejene na dvajset minut 
in s tem so obiskovalci dobili le 
majhen košček športa, znanosti 
in neverjetnih dogodivščin. 
Kljub napornemu dnevu se je 
karavana ob 18. uri preselila v 
Kulturni dom Slovenske Konjice, 
kjer smo v grand prix večeru 
lahko videli štiri izjemne filme, 
od katerih sta bila dva prikazana 
premierno. V prvem sklopu sta 
nas navdušila fi lm o potapljanju 
pod ledom z belimi kiti, ki ga je 
popolnoma brez obleke izvedla 
Natalia Avseenko in je bil v Ko-
njicah prvič prikazan izven Ruske 
federacije, ter fi lm Potovanje med 
svetovi, kjer smo bili priča, da 
kljub majevski napovedi ni bilo 
konec sveta. Avtorjem in mentor-
jem treh najboljših risb likovnega 
natečaja smo podelili bogate 
nagrade, ki jih je prispevala revija 
Gea, in kristalnega morskega ko-
njička, v odmoru pa smo zbrane 
ponovno presenetili z različnimi 
okusi, ki so prihajali v obliki pijače 
in jedače iz doline pod Pohorjem. 
V sklepnem delu večera sta sle-

dili še dve projekciji, norveška 
zgodba Srebro morja in pre-
mierna uprizoritev Pravljice o 
povodnem možu (Studio Virc 
za RT V Slovenija), ki opisuje 
desetletno pot slovenskih pota-
pljačev invalidov. Sprehodi pod 
morjem so se končali s podelitvi-
jo kristalnega morskega konjička 
najboljšemu filmu, ki je po izboru 
navdušencev pripadel ruskemu 
filmu On the Edge.
Sprehodi pod morjem so kljub 
svojim petim letom postali sa-
mostojen in polnoleten festival, 
ki ga čaka ogromno izzivov in 
bogatih vsebin, med katerimi 
bo svoje mesto vedno našel 
tudi simpozij »Potapljanje AST«. 
Tokrat je bil festival namenjen 
prof. dr. Dušanu Kuščerju, ki je 
skupaj z Marjanom Richterjem 
oče našega festivala. 
Ob koncu bi se želeli zahvaliti 
vsem dobrim ljudem in organiza-
cijam, ki so pomagali, da Spreho-
di živijo še naprej. Vidimo se ob 
letu osorej, med 30. januarjem in 
1. februarjem 2014.

Branko Ravnak je inštruktor potapljanja in stro-
kovnjak za potapljanje invalidov. 

branko.ravnak@gmail.com

Sprehodi pod morjemSprehodi pod morjem

IZOBRAŽEVANJE
IZOBRAŽEVANJE
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Podvodni aktiPodvodni akti
FOTO

Marko Šebrek je ljubitelj fotogra-
� je že več kot dvajset let, s podvo-
dno fotogra� jo pa se intenzivneje 
ukvarja zadnjih deset let.

Tekst: Marko Šebrek • Foto: Marko Šebrek

NJEGOVE ZLATE RIBICE SO ŽENSKI
PODVODNI AKTI IN POLAKTI

V morje in fotografi ranje je zaljubljen že od 
otroštva. Čar morja ga je vedno privlačil in 
med študijem likovne umetnosti je opravil 
osnovni ter nadaljevalni potapljaški tečaj. 
S seboj pod vodo je vzel še fotoaparat in 
rodila se je usodna kombinacija. Harmonija 
športa in umetnosti mu je hitro zlezla pod 
kožo. Sam opisuje to zasvojenost takole: 
»Je kot prvi zmenek, na katerega si predol-
go čakal, in sedaj, ko ga imaš, si želiš, da bi 
trajal v nedogled.«
Marko se pri fotografi ranju loteva motiva 
človeške fi gure, podvodnega akta, polak-
ta in raznoraznih kreacij. Pri tem mu sto-
jita ob strani kopenski aparat Canon EOS 
50D v enostavnem podvodnem ohišju in 
naravna svetloba. Ambientna svetloba je 
zanj najboljši vir svetlobe, kljub temu da na 
tržišču obstajajo raznorazne bliskavice in 
podvodne svetilke. 
Razlike med kopensko in podvodno foto-
grafi jo ni, a te voda slej ko prej prisili na 
upoštevanje njenih fi zikalnih lastnosti. 
Sam fotograf mora imeti fotografsko zna-
nje, hkrati pa mora biti dober potapljač, 
da je lahko tudi dober podvodni fotograf. 
Posebnosti podvodne fotografi je je opisal 
v svojem diplomskem delu, za katerega je 
znanje in navdih črpal prav iz člankov revije 
Potapljač.
Profesor likovne umetnosti ter tehnike in 
tehnologije pravi, da je začel fotografi rati 
v domači kadi, nadaljeval pa v bazenih in 
morjih. Navadno fotograf opravi potop s 
potapljaško opremo, a ker gre pri Marku 
običajno za manjše globine in kratek čas, 
vse to opravi na dah. Prav tako ni lahko biti 
model pod vodo – zadrževati dah, gledati 
brez podvodnih očal, premagovati vzgon 
brez uteži, … Komunikacija med fotogra-
fom in modeli je pod vodo neverbalna, 
zato je pomembno, da se o vsem dogo-
vorijo že na kopnem. Ko se pri modelih 
pojavijo prvi znaki mraza ali utrujenosti, 
to običajno pomeni tudi konec potopa oz. 
ustvarjanja. 

Marko z veseljem pove, da so slovenski podvodni fotografi  
do zdaj na mednarodnih tekmovanjih dosegli veliko zavi-
dajočih uvrstitev. Slovenci smo za tako majhno nacijo lah-
ko zelo ponosni nase – ne samo na fotografskem področju. 
Nekatere Markove podvodne mojstrovine lahko vidite na 
spletu (http://maam.kibla.org) ali v galeriji Rrrudolf ter tudi 
na razstaviščih mariborskih fakultet, univerzitetne knjižnice 
v Mariboru,… V kratkem ponovno načrtuje novo razstavo 
na štajerskem koncu Slovenije.
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Sam se s svojim delom nikoli ne 
hvali. Je pa seveda vesel, ko mu 
neznanci naklonijo kakšno skro-
mno pohvalo. Najbolj se mu je 
vtisnila v spomin primerjava z 
Anatolijem Beloščinom.

Marko Šebrek je v morje in fo-
tografi ranje zaljubljen že od 
otroštva.

markosebrek@yahoo.com

Zaželena oprema za tekmoval-
ce je poleg smučarske opreme 
tudi potapljaška obleka, maska 
in dihalka (priporočamo tudi 
čelado).
Tekmovalo se bo v različnih 
starostnih kategorijah (M, Ž), s 
smučmi ali snežnimi deskami. 
Ekipo, ki tekmuje za prehodni 
pokal, sestavlja vsaj 5 tekmo-
valcev enega društva (od tega 
najmanj 1 ženska).
Kotizacija za tekmovalce znaša 
20 € (12 € za netekmovalce) 
in vključuje startnino, pijačo 
(čaj ali aperitiv) in kosilo, ki bo 
po končanem tekmovanju v 
Brunarici Sonček, kjer bo tudi 
podelitev diplom in prehodne-
ga pokala. V ceno ni vključena 
smučarska karta.
Tudi prijava pred startom in 
prevzem številk bo v Brunarici 
Sonček. Za preoblačenje bo 
poskrbljeno.

DPD Trbovlje vas vabi na 
tradicionalni potapljaški 
veleslalom, ki bo v soboto, 
16. 3. 2012, ob 12.00 uri na 
Krvavcu na progi Žeton.

Tekst: Janez Golob • Foto: Janez Golob

7. TRADICIONALNI POTAPLJAŠKI VELESLALOM

Obvezne so predhodne prijave 
do ponedeljka, 11. marca, na 
elektronski naslov janezdpd@
gmail.com ali na številko 041 
694 418 (Janez Golob).

Janez Golob je potapljač z dolgoletnimi 
izkušnjami in predsednik DPD Trbovlje.
 

janezdpd@gmail.com
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SejemSejem
DOGODKI

DOGODKI

Na povabilo PADI Europe smo se 
tja podali tudi člani potapljaške-
ga društva Divestrong. 
Na nekaj več kot 1000 km dolgo 
pot smo se v zgodnjih sobotnih 
urah odpravili z Melancanom, 
našim zvestim spremljevalcem, 
ki se je ekipi pridružil konec leta 
2012 in nas od takrat spremlja 
na vseh naših potapljaških pod-
vigih. Tudi po njegovi zaslugi je 
pot minila brez težav in po dveh 
obveznih postankih za ogled 
smučarskih tekem smo nekaj po 
tretji uri popoldan prispeli na se-
jem. Vse, ki se čudite neverjetnim 
sposobnostim našega Melan-
cana, naj pomiriva … ne gre za 
gensko spremenjeno superzele-
njavo, ampak za kombi, s katerim 
so naša potovanja bolj prijetna, 
varna in predvsem udobna.
Zgodnji prihod nam je omogo-
čil, da smo si ogledali raznoliko 
ponudbo potapljaških centrov 
in proizvajalcev potapljaške 
opreme s celega sveta. Našo po-
zornost je med drugim pritegnil 

V Düsseldorfu je med 19. 
in 27. januarjem potekal 
sejem Boot Düsseldorf, na-
menjen vsem, katerih ži-
vljenje je povezano z vodo, 
predvsem pa potapljačem 
in morjeplovcem.

Tekst: Maja Letica, Kaja Mežnar • 
Foto: Matko Mioč

POPOTOVANJE OD LITIJE DO ČATEŽA … NO …
OD LJUBLJANE DO DÜSSELDORFA

vodni stolp, postavljen v središču 
sejma, v katerem so v tri metre 
globoki vodi obiskovalci sejma 
lahko prvič zadihali pod vodo. 
Malo po peti uri se je na glavnem 
odru pričela podelitev nagrad 
posameznim članom PADI-ja za 
dolgoletno članstvo ter centrom 
PADI za dosego zadanih ciljev 
uspešne rasti in za sodelova-
nje pri okoljevarstvenih akcijah 
(Project Aware). Med udeleženci 
iz Evrope, Srednjega vzhoda 
in Afrike je, kot edini slovenski 
potapljaški center, priznanje 

prejel tudi Divestrong. 
Na tem mestu bi radi 
še enkrat čestitali tudi 
potapljaškemu centru 
Subaquatic iz Umaga, 
ki je nagrado prejel za 
območje Hrvaške. Vsi, ki 
smo se že kdaj potapljali 
pri njih in spoznali lastni-
ka, Slovenca Matejo in 
Damjana, vemo, da je šlo 
priznanje v prave roke. 
Seveda smo se še isti 
večer odpravili v cen-
ter Düsseldor fa, kjer 
smo proslavili  preje-
to priznanje, naslednji 
dan pa smo že krenili 
nazaj proti Sloveniji . 
Tudi tokrat ni šlo brez 

obveznih postankov za ogled 
smučarske tekme na Pohorju in 
okrog enajste ure zvečer smo se 
vrnili v Ljubljano. 
Potovanja povezujejo in širijo 
obzorja in v tem pogledu je tudi 
tokratno potovanje izpolnilo naša 
pričakovanja, poleg tega pa smo 
se domov vrnili s priznanjem 
»Succesfull goals for growth pro-
jected for 79 and project aware 
projects 2012«. Slednje nam bo 
v letu 2013 služilo kot motivacija 
za dobro delo, saj se bomo v Düs-
seldorf z veseljem vrnili.
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Potapljaški taborPotapljaški tabor
DOGODKI

DOGODKI

Zaradi stiske s časom smo jo opu-
stili in na njo pozabili. Ko smo 
pozneje prebirali o robinzonskem 
podvigu društva DPL Obala, smo 
jim kar zavidali za takšno pota-
pljaško avanturo. To je bil odločilni 
trenutek, da smo skovali načrte za 
naš tabor. 
Za pričetek tridnevnega tabora 
smo izbrali sredino julija, saj je v 
tem času vreme praviloma sta-
bilno. Edina stvar, ki nam je pri 
organizacija povzročala dvome, je 
bilo morebitno slabo vreme. Polni 
optimizma smo določili posadke za 
4 čolne, na katere se nas je poraz-
delilo 11 lovcev in ena pripadnica 
nežnejšega spola. Polni 
pričakovanj smo se podali 
na pot na morje 1 dan pred 
pričetkom tabora. 
Kot točko srečanja smo 
določili veliko potopljeno 
tovorno ladjo, ki sem jo 
ne dolgo nazaj po naključju našel 
blizu Sestrunja in je na globini od 
8 do 25 m. Zbrali smo se ob 9. uri 
in si ogledali zelo zanimivo razbi-
tino. Čez 2 uri smo določili lovna 
območja za vsak čoln, da si ne bi 
bili v napoto. Lovili smo na zelo 
atraktivnih lokacijah v čisti bona-
ci. Kljub temu, da riba ni delala, 
smo nalovili več kot dovolj rib za 
večerjo. Ob 18. uri smo imeli zbor 
na Dugem otoku. Ko smo se zbrali, 
ni zmanjkalo debat o ulovljenih 

Ideja o društvenem taboru 
Robinson se je rodila čisto 
slučajno ob pijači v krogu 
prijateljev že precej časa 
nazaj.

Tekst: Jure Daić • Foto: Goran Mikerovič

H2O TEAM ROBINSON

“Kljub temu, da smo morali z 
Robinzonom predčasno prekiniti, 

smo se imeli odlično.”

ribah, zamujenih priložnostih za 
dober ulov, policijski kontroli in 
načrtih, kako preživeti prvo noč na 
prostem. Pripravili smo ognjišče, iz 
čolnov potegnili robinzonske pri-
pomočke, si privoščili hladno pivo 
in pripravili vrhunsko pojedino iz 
sveže ulovljenih rib. Največja riba je 
bil brancin z 0,75 kg, bilo pa je tudi 

veliko porcijskih rib. Počasi je nebo 
prekrila tema, a lovske debate so 
trajale še dolgo v noč. V trdi temi 
smo poiskali prijetno mesto za 
spanje med skalami in se poskusili 
naspati. 
Prvi jutranji žarki so nam posijali 
direktno v obraz in spanje je bilo hi-
tro končano. Brez vsakega hitenja 
smo nadaljevali z debatami in se 
počasi lotili pospravljanja samotne 
plaže. Še enkrat smo preverili vre-
mensko napoved, ki nam je prekri-
žala načrte. Začela se je dvigovati 
burja in morali smo predčasno 
prekiniti s taborom. Dva čolna sta 

se napotila proti severu in nato 
proti Pagu. Dopoldansko mirno 
morje sta ti dve posadki izkoristili 
za lov, ki je obrodil sadove. Milan 
je ulovil svojega prvega zobatca, 
ostali lovci pa so prav tako imeli 
nekaj lovske sreče. Druga dva čol-
na sta šla proti jugu in nato proti 
Ižu in Ugljanu. Sprva je kazalo, da 

bodo ulovi slabi, 
potem pa je lov 
po luknjah obro-
dil sadove. Tako 
je Tanja ulovila 
svojo prvo mu-
reno, jaz pa sem 

imel bogato serijo porcijskih rib. 
Opoldan smo se odločili, da pre-
kinemo z lovom in se umaknemo 
na varno, kar se je izkazalo kot 
pametna odločitev. Morje se je za-
čelo dvigovati in prišla je 3-dnevna 
burja, ki je dosegala hitrosti tudi 
preko 100 km/h, spremljale pa so 
jo izdatne padavine.
Kljub temu, da smo morali z Ro-
binzonom predčasno prekiniti, 
smo se imeli odlično. Vsi smo se 
strinjali, da je bila to ena tistih 
nepozabnih avantur, ki jih je treba 
ponoviti in jih spremeniti v tradi-
cionalno. 

Jure Daić je vrhunski prosti potapljač, večkratni 
rekorder in prvak Slovenije.
 

jure@h2oteam.com
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RAČUNALNIK SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE
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DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR

POKROVITELJ KOLEDARJEV
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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.

KLUB SPONZORJEV SPZ

SCUBATOM   d. o. o.                        
NORIK SUB   d. o. o.
DIVESTRONG d.o.o.
EUROMARK d. o. o.
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