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Obveščamo vas, da je Slovenska potapljaška 
zveza z DAN podpisala partnersko pogodbo 
iz naslova katere bo DAN članarina za člane 
SPZ cenejša. 
Za vse, ki boste DAN članarino plačali preko 
ustrezne povezave na spletni strani Sloven-
ske potapljaške zveze bo SPZ od DAN dobil 
dobropis v višini 8% plačane DAN članarine, 
kar bomo naprej prenesli uporabniku – članu 
SPZ.
Povezavo najdete na DAN reklamni slikici na 
vstopni strani www.spz.si čisto spodaj ali v 
levem meniju izberete “Prijava članov”, kjer 
so pod slikico objavljena tudi kratka navodila. 

POPUST PRI DAN ZA ČLANE SPZ
NAVoDILA
S klikom na slikico boste dobili DAN-ovo stran za reg-
istracijo. Če vam ponujeni jezik pogovora ne ustreza, si 
v kotu desno zgoraj lahko izberete med ENG, ITA, DEU, 
FRA, ESP, HOL.

a) če še niste član (nimate še nobenega DAN certifikata ali 
DAN zavarovanja), vnesite svoje osebne podatke. Pri agen-
ciji/šoli lahko dodate več šol (CMAS, PADI, SSI, SPZ, ...), če 
ste instruktor potapljanja pa dodajte tudi SPZ-Sloveni-
ja (zaradi DANovega obveščanja SPZ za potrebe licen-
ciranja). Vpišite svoj e-mail naslov, na katerega boste 
prejemali obvestila (tudi morebitna pozabljena gesla) 
in vaš poštni naslov na katerega vam bodo poslali za-
varovalno polico. 

b) če ste že član, vpišite svojo DAN številko (prepišite jo 
iz DAN izkaznice ali DAN zavarovanja) in vnesite geslo. 
Nato najprej preglejte vaše osebne podatke in naslove, 
če so pravilni in posodobljeni. Če ste pozabili geslo, iz-
berite opcijo Pozabljeno geslo, kjer vam avtomat pošlje 
novo geslo na e-naslov, ki ste ga vnesli ob registraciji 
(v kolikor med letom spremenite elektronski naslov to 
popravite tudi pri DAN podatkih, tudi poštni naslov 
naj bo pravi, saj boste prejeli na dom vašo zavarovalno 
polico). Če na pozabljeno geslo niste dobili e-maila, je 
očitno naveden neveljaven e-mail ali pa ga sploh še ni! 
V tem primeru pišite na mail@daneurope.org prošnjo, 
naj vam oni vpišejo pravi e-mail na vaš že obstoječi DAN 
ID#. Predstavite se s svojim DAN ID#, pripadajočim im-
enom in priimkom in rojstnim datumom.

SP v podvodnem hokeju
Eger, Madžarska
DPA pH Ljubljana 
KONTAKT:  Peter Grosman
 041 792 984
 uwh.slo@gmail.com
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UVODNIK
Velik pomen majhnih stvari

Pogosto se niti ne zavedamo prav, kako velik 
pomen in vlogo imajo na videz majhne stvari. 
O tem lepo pričata tudi članka na prvih straneh 
Potapljača, ki so tradicionalno namenjene pota-
pljaški opremi. Običajno predstavljamo aktualne 
novosti in tehnične dosežke, v tej reviji pa opisu-
jemo masko in dihalko. 
Potapljaška maska je najenostavnejši del opre-
me, brez katerega potop praktično ni mogoč. 
Spomnimo se samo povsem pokvarjenega poto-
pa, med katerim se nam je maska rosila. Izguba 

ali poškodba maske pod vodo pa kaj hitro postane tudi nevarna, še posebej 
na nekoliko večjih globinah. Dovolj je že, če se pretrga poškodovan ali pre-
perel pas maske. Darilo Slovenske potapljaške zveze udeležencem letošnje-
ga Dneva potapljačev Slovenije – neoprenska zaščita pasu maske – torej ni 
le ličen in udoben dodatek, ampak tudi prispeva k varnosti. Hkrati pa masko 
drži na površini, da nam ob nerodnosti ne potone na dno. 
Res bi bilo škoda ostati brez potopa zaradi drugega najcenejšega dela pota-
pljaške opreme, zato je toliko bolj na mestu nepisano pravilo med inštruk-
torji potapljanja, da zmeraj imajo pri sebi rezervno masko. Če so zaradi tega 
le enkrat deležni hvaležnega pogleda kolega, ki so mu rešili potop (običajno 
na eksotičnih lokacijah daleč od doma), se izplača. 
Dihalka, najcenejši del potapljaške opreme, sicer ni tako nujno potrebna 
kot maska, zato jo mnogi dojemajo zgolj kot nepotrebno tanko cev, ki jo ob 
izobilju zraka  v potapljaški jeklenki res nima smisla vlačiti s seboj na potop. 
Sploh pa ne pripeto na masko, kjer te ves čas potopa dreza in moti. To so 
ugotovili tudi proizvajalci dihalk in izdelali takšne, ki jih brez škode lahko 
prepognemo in spravimo v žep kompenzatorja plovnosti. V članku je opisa-
nih še veliko drugih možnosti, kam dihalko shraniti med potopom, tako da 
glede tega res ni več izgovorov. Če že zaradi nas samih ne, pa zaradi kolegov 
sopotapljačev. 
Večina nas namreč nima prakse z umetnim dihanjem, sploh pa ne na vodi. 
Morebitno umetno dihanje bomo zato edino z dihalko vedeli nuditi dovolj 
zanesljivo, da bo učinkovito. Verjetno ni hujšega dvoma kot skrb, če si v 
kritičnih trenutkih res naredil vse, kar je bilo v tvoji moči. Dihalka lahko tak 
dvom odpravi, zato naj postane naša tiha spremljevalka na vsakem potopu.

dr. Mitja Slavinec
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Maska je obvezen del po-
tapljaške opreme, saj brez 
nje pod vodo vidimo zelo 
nejasno.

Tekst: Igor Urh • Foto: Arhiv

Razvoj potapljaške maske

Lomni količnik morske (1,347) ali 
sladke vode (1,330) je zelo blizu 
lomnega količnika očesa (1,350). 
Žarki se zato pri prehodu iz vode 
v oko manj lomijo kot pri preho-
du iz zraka v oko in se križajo za 
očesno mrežnico. Predmete vidi-
mo kot pri daljnovidnosti z diop-
trijo +32.
Že zapiski starih Grkov govorijo 
o potapljačih na dah, nabiralcih 
spužev, ki so se potapljali brez 
zaščite oči. Tudi nabiralci biserov 
na Karibih in v Indijskem oceanu 
niso imeli nikakršnih podvodnih 
očal, kar je imelo določene posle-
dice. Oči so zaradi stalnega stika z 
morsko vodo postale krvavo rde-
če. Nekateri od teh potapljačev 
na dah so razvili tudi boljši pod-
vodni vid, vendar na račun slab-
šega vida na zraku.
V Perzijskih zapiskih iz 14. stole-
tja je omenjeno, da so perzijski 
iskalci biserov nosili lesena pota-
pljaška očala, ki so imela vgrajena 
okenca, narejena iz delov polira-
nega želvjega oklepa. Polinezijski 
potapljači na dah so nosili »oča-
la« narejena iz bambusa ali lesa, 
ki niso imela nobenih leč in so 
pod vodo omogočala vid zaradi 

zračnega mehurja, ki se je ujel 
med oko in vodo.
Lesena potapljaška očala so iz 
Perzije prenesli tudi v mediteran-
ske dežele, kar kaže slika bene-
ških lovcev na korale iz 16. stole-
tja.
Med najstarejše izume potaplja-
ške opreme lahko prištevamo 
tudi dihalni aparat z masko, za 
katerega je okoli leta 1500 v Be-
netkah naredil načrt Leonardo da 
Vinci. Oprema je bila namenjena 
hitrim napadom na sovražnikovo 
ladjevje. Maska je bila narejena 
iz svinjske kože v obliki vreče z 
dvema majhnima okencema. Na 
masko sta bili v višini ust pritrjeni 
dve cevi iz večjega števila cevk tr-
stja, ki so bile povezane z usnjem. 
Druga konca cevi sta bila pritrje-
na na plovec v obliki zvona. 
Napravo je po da Vincijevih načr-
tih izdelal in leta 2003 testiral po-
tapljač Jacquie Cozens. Dalj časa 
jo je testiral v vodi na globini 2 do 
3 metre. Sistem je deloval, ven-
dar zaradi premajhnega pretoka 
zraka ni bilo možno opravljati re-
snejšega podvodnega dela.
Med najstarejše potapljače na 
dah brez zaščite oči prišteva-
mo japonske potapljačice ama, 
ki naj bi na morskem dnu iskale 
hrano že pred 1500 do 2000 leti. 
Z iznajdbo potapljaških očal pa 
so potapljačice ama ta očala pri-
lagodila za potapljanje na večje 

globine tako, da so jim dodale 
majhne gumijaste mešičke z zra-
kom. S tem so lahko povečale 
zračni pritisk pod očali in ga ize-
načile s pritiskom okolice.
V Evropi se je v srednjem veku za 
delo in pregled podvodnega te-
rena uporabljal potapljaški zvon Beneški lovci na korale iz 16. stoletja

Potapljaška oprema po načrtih 
Leonarda da Vincija

Ama potapljaška očala

Prva maska Aleca Kramarenka

OPREMA

Potapljaške maske
OPREMA
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potapljači so v masko ob 
nosnicah prilepili kose 
plute ali gume, ob kate-
re so pritisnili nos in tako 
lahko izenačevali pritisk.

Prva uporabna maska
Kasneje so bile razvite 
maske, ki so pod nosom 
imele na vsaki strani 
»žep«, skozi katerega si je 
lahko potapljač s prsti za-
tisnil nos.
Naslednji izum je bil ne-
povratni ventil na maski 
v bližini nosu, ki je omo-
gočal izpihovanje vode 
iz maske. Prvi primeri te 
maske so se na ameri-
škem tržišču pojavili leta 
1962. Z manjšanjem vo-
lumna maske pa je ta mo-
del izginil s tržišča.
Težava prvih mask je bila 
tudi zelo omejeno vidno 
polje, saj je bilo steklo 
precej odmaknjeno od 
oči in je potapljač gledal 
kot skozi nekakšen tunel. 
To so skušali popraviti s 
stranskimi stekli in celo 
z ukrivljenim sprednjim 
steklom. Zmanjšanje vo-
lumna maske se je rešilo 
s premikom žepa maske 
za nos izven okvirja s ste-
klom. Na ta način se je 
tudi zelo povečal periferni 
vid. Maske s čim manjšim 
volumnom so bile še posebej pomembne za potapljače na dah, saj 
ti niso imeli dovolj zraka, ki bi ga lahko na večji globini izgubljali za 
izenačevanje zračnega pritiska pod masko.
Za telo maske se je vse do začetka leta 1970 uporabljala le guma. Ta-
krat pa so prišle na trg prve maske iz silikona, ki je bil mehkejši in bolj 
odporen na poškodbe. Maske kasneje niso bile več samo črne, ampak 
tudi drugih barv in tudi transparentne. 
Leta 1990 je prišla na trg celoobrazna maska (full face maska), ki je 
s kasnejšim dodatkom komunikacijskega sistema (slušalke in mikro-
fon) postala nujna oprema za zahtevnejše potapljanje oz. podvodna 
dela.

izdelan iz lesa. Okolico je bilo mo-
žno opazovati preko spodnje, od-
prte strani zvona in kasneje pre-
ko majhnega stranskega okenca. 
Razvoj potapljaških čelad se je 
začel šele v sredini 19. stoletja.
Prvi model moderne potapljaške 
maske je naredila skupina pota-
pljačev – podvodnih ribičev, ki 
jo je vodil v Ameriki rojeni Fran-
coz Guy Gilpatric, ki je nato živel 
na jugu Francije. Masko je izdelal 
Rus Alec Kramarenko, Gilpatricov 
sodelavec. Preden se je preselil v 
Francijo je živel na Japonskem, 
kjer je verjetno tudi dobil idejo 
o izenačevanju pritiska v maski. 
Njegova maska ni vključevala 
nosu in je zato težavo s pritiskom 
v maski rešil z gumijastimi me-
šički, kot so jih imele japonske 
potapljačice ama. Maska je prišla 
na trg leta 1937, vendar ga je pre-
hitel njegov sodelavec Maxime 
Forjot, ki je patentiral masko, ki je 
vključevala tudi nos.
Po koncu druge svetovne vojne 
je Jacques Causteau prenesel 
svoj potapljaški regulator v Ame-
riko in leta 1950 so se v Ameriki 
odprle prve potapljaške trgovine, 
ki so prodajale poleg plavuti tudi 
potapljaške maske. Prve maske 
so bile prevelike ali premajhne, 
bile so pretrde in gumijasti del 
maske je hitro razpadel. 
Prve uporabne maske, ki so vklju-
čevale tudi nos, niso imele mo-
žnosti izenačevanja pritiska v 
maski. Telo maske je bilo iz gume 
s plastičnim sprednjim delom. 
Pritisk v ušesih je bilo možno ize-
načevati s tem, da se je potapljač 
pod masko prijel za nos in s tem 
vsakič poplavil masko, ali pa z 
uporabo ščipalk za nos. Nekateri 

Maska z ventilom za praznjenje vode iz 
maske

Maske z »žepom« za izenačevanje pritiska

Ščipalke za nos

Igor Urh je inštruktor potapljanja in predsednik 
Komiteja za izobraževanje pri Slovenski potaplja-
ški zvezi

urh313@gmail.com
sola@spz.si

Potapljaške maske

OPREMA
OPREMA
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Večina potapljačev ima 
pri potapljanju vedno s 
seboj dihalko, tudi ko se 
potapljamo z avtonomno 
potapljaško opremo.

Tekst: Marko Hlebec • Foto: Arhiv

Dihalka

Po pravilih večine potapljaških šol 
je obvezen del potapljaške opre-
me, saj lahko ključno pripomore 
k varnosti pri potapljanju ali reše-
vanju. Žal pa je veliko potapljačev 
kljub temu ne nosi s seboj. 
Dihalki v pogovornem jeziku re-
čemo šnorkel. Ta beseda izvira iz 
nemške besede Schnorchel. To 
je cev, naprava, ki pri podmor-
nicah omogoča dovod zraka do 
dizelskega motorja. Dihalko smo 
spoznali, ko smo se še kot otroci 
podali na prve potepe v podvodni 
svet. Marsikomu se je sprva zdela 
odveč. Zajeli smo sapo, potopili 
glavo pod vodo in skozi masko 
uzrli v popolnoma novo okolje, 
ki nas je očaralo. Kaj kmalu pa je 
postalo prav nadležno vsakih ne-
kaj deset sekund dvigniti glavo iz 
vode in zajeti sapo. Tako kot se je 
palček Smuk s pomočjo slamice 
lahko potapljal v svojem ribniku, 
smo začeli uporabljati dihalko, ki 
je nepogrešljiv del opreme pri pro-
stem potapljanju. 
Pri izbiri dihalke bodimo pozorni 
na njene značilnosti. Najpomemb-
nejši del dihalke je cev. Cev naj 
bo iz robustnega in hkrati dovolj 
prožnega materiala. Notranjost 
cevi naj bo gladka, naj ne 
bo narebrana. V narebrani 
dihalki se bo zadrževala 
voda, zato jo bomo težje 
izpraznili. Takšna dihalka 
bo tudi pri dihanju »gla-
sna«, kar lahko marsikoga 
moti. Pomembna je tudi oblika 
cevi, in sicer naj bo anatomske 
oblike. Cev dihalke naj sledi obli-
ki glave, tako zmanjšamo upor, 
zmanjšamo možnost, da se nam 
dihalka kam zatakne, in ne ovira 
gibanja. 

Za dihanje z dihalko sta poglavi-
tnega pomena premer in dolžina 
cevi. Če je cev dihalke preozka ali 
predolga, bomo za dihanje pora-
bili več energije in se tako tudi prej 
utrudili. Če je cev preširoka, pa 
bomo imeli težave pri odstranjeva-
nju vode. V prekratko cev bo prej 
zašla voda v razburkanem morju. 
Primerna dolžina cevi je od 35 do 
38 cm, primerna širina pa med 18 
in 22 milimetri. Na koncu cevi naj 
bo fluorescenten obliž, tako bomo 
na vodni površini bolj vidni. 
Pomemben del dihalke je tudi 
ustnik, ki mora biti ustrezne veli-
kosti in primerno udoben, da di-
halka udobno leži v ustih. Sodobni 
ustniki so izdelani iz materialov, ki 
ne povzročajo alergijskih reakcij in 
so anatomsko oblikovani. Nekate-
re dihalke imajo na ustniku ali na 
spodnjem delu cevi nepovraten 
ventil, ki omogoča lažje izpiho-
vanje, praznjenje vode. Nekate-
re imajo na vrhu cevi »ščitnik«, ki 
otežuje vstop vode v dihalko, če 
je vodna površina razburkana. Ni-
kakor pa ne sme biti na vrhu cevi 
kakršen koli ventil, ki bi med po-
topom preprečeval vstop vode v 
cev. Takšen ventil bi ob globokem 
vdihu preprečil tudi dovod zraka v 
dihalko. 
Na dihalki naj bo tudi sponka ali 
zanka, s katero jo pritrdimo na 
pas maske, tako da bo vedno na 
pravem mestu in je ne bomo izgu-
bili. Pri potapljanju z avtonomno 
potapljaško opremo imejmo di-

halko na levi strani, na nasprotni 
strani od regulatorja. Ko so imeli 
potapljači na isti strani regulator 
in dihalko, se je že dogodilo, da 
so predvsem potapljači začetniki 
po pomoti namesto regulatorja 
dali v usta dihalko in se potopili. 

Med potapljači je priljubljen način 
»prenašanja« dihalke poleg noža, 
ki ga imamo pritrjenega na mečih. 
Nekateri imajo dihalko z vrvico pri-
vezano okoli vratu. Vedno več pa 
je takih, ki si dihalko spravijo v žep 
kompenzatorja plovnosti. Na trži-

šču se dobi dovolj elastič-
ne dihalke, ki so narejene 
prav za to, da jih zložimo 
in spravimo v žep kom-
penzatorja plovnosti.
Dogodilo se je že, da je 
potapljač zašel, izgubil ori-

entacijo, in prišel na površino da-
leč od izhodiščne točke ali čolna. 
V takih situacijah se je nemalokrat 
zgodilo, da je potapljač tudi podi-
hal ves zrak. V takih primerih je di-
halka ključnega pomena, saj je po 
površini najučinkovitejše plavanje 

“Dihalka nam lahko pride 
prav tudi pri reševanju 

sopotapljača.”

Dihalka

OPREMA
OPREMA
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na trebuhu z glavo pod vodo. Di-
halka nam gotovo pride prav tudi 
pri dihanju na površini, če je mor-
je razburkano ali ko se voda peni 
zaradi močnega vetra. Tako nam 
voda ne bo vdirala v usta in bomo 
lažje dihali. 
Dihalko lahko uporabimo tudi pri 
reševanju sopotapljača, kot pripo-
moček za nudenje umetnega di-
hanja na površini. Ponesrečenemu 
potapljaču napihnemo kompen-
zator plovnosti in se postavimo na 
njegov levi bok. Nato napihnemo 
svoj kompenzator plovnosti, z de-
sno roko sežemo pod vodo okoli 
glave ter med prstanec in sredinec 
desne roke stisnemo ustnik dihal-
ke, ki jo damo potapljaču v usta. Z 
mezincem desne roke porivamo 

glavo nazaj, s palcem in kazalcem 
pa stisnemo nosnici. Z levo roko 
primemo cev dihalke in začnemo 
z umetnim dihanjem skozi dihal-
ko. Opozoriti moramo, da dihalke 
z nepovratnim izpustnim venti-
lom za tovrstno uporabo niso pri-
merne.
Glede na predstavljeno dihalka ni 
le zelo uporabna, ampak je pov-
sem upravičeno tudi obvezni del 
avtonomne potapljaške opreme. 
Zato je prav, da na potope s seboj 
nosimo dihalko. 
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Marko Hlebec je inštruktor potapljanja in član 
predsedstva Slovenske potapljaške zveze.

kruhek@siol.net
www@spz.si

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

Anketa meseca avgusta:
Preden ste se potapljali 
ponoči, ste se udeležili ustrez-
nega tečaja?
1.  Da.
2.  Ne, ker nisem imel te 

možnosti.
3.  Ne, ker se mi ne zdi 
 potrebno.
4.  Se ne potapljam ponoči. 

Anketa meseca julija:
Ali se udeležujete potapljaških 
taborov, ki jih organizira vaše 
društvo?
1.  Redno.
2.  Občasno
3.  Ne.
4. Naše društvo ne organizira 

potapljaških taborov.
5.  Raje se potapljam v lastni režiji.

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

Dihalka

Med praktičnim delom, ki je po-
tekal v sklopu Dneva potapljačev 
Slovenije v Fiesi, so tečajniki naj-
prej spoznali mešalne ventile in 
polnilne konfiguracije za nitrox, 
ki jih v nadaljevanju tudi podrob-
neje predstavljamo. Vsak si je z 
nitroxom napolnil svojo jeklenko 
in pred potopom z analizatorjem 
določil delež kisika v tej mešanici. 
Tečaja se je udeležilo 33 tečajni-

CMAS komisija pri Sloven-
ski potapljaški zvezi je or-
ganizirala nitrox tečaje za 
potapljače in inštruktorje.

NOVI NITROX INŠTRUKTORJI

Tekst: dr. Mitja Slavinec

Med predavanji v Izobraževalnem 
centru Civilne zaščite na Igu je 
največji pomen bil namenjen 
zagotavljanju varnosti pri po-
tapljanju z nitroxom, predvsem 
izračunavanju največje dovoljene 
globine za posamezno mešanico 
in pomenu striktnega upoštevanja 
le-te. Posebej velja izpostaviti tudi 
postopke reševanja med morebi-
tno zastrupitvijo s kisikom. 

kov, od tega 4 na naprednem nivo-
ju, dobili pa smo tudi tri nitrox in-
štruktorje, Marko Hlebec in Goran 
Klemenčič za prvo zvezdico, Vojko 
Nežmah pa si je pridobil drugo 
nitrox inštruktorsko zvezdico.
Vsem nitrox potapljačem in in-
štruktorjem čestitamo in želimo 
veliko lepih in z nitroxom še var-
nejših potopov.

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

spz@spz.si

OPREMA
OPREMA
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Pomožni potapljaški računalnik

POMOŽNI POTAPLJAŠKI RAČUNALNIK

www.oceanic.si
info@oceanic.si

Redna cena:189,00€
Cena za člane SPZ: 132,30€
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Mešalni ventili

Plinske mešanice nitrox 
so se že pred časom zače-
le uveljavljati tudi pri re-
kreativnem potapljanju.

Tekst: Damir Podnar • Foto: Damir Podnar

NITROX V VSAKO DRUŠTVO

Sprva so se mešanice pripravljale 
z neposrednim mešanjem čistega 
kisika in zraka. Tak način mešanja 
je zahteval posebno pripravo je-
klenk, ki so morale biti očiščene in 
združljive s kisikom, sam postopek 
pa je zahteval veliko pazljivosti pri 
pretakanju. Sistem kaskadnega 
pretakanja tudi ni omogočal kom-
pletnega praznjenja kisikovih je-
klenk. Podobne omejitve so velja-
le tudi za potapljanje s trimixom. 
Zaradi teh omejitev je bilo pota-
pljanje z nitroxom širokim množi-
cam manj dostopno in tudi veliko 
dražje kot z zrakom. Odgovor na 
to je sistem polnjenja, pri katerem 
lahko uporabljamo enake kom-
presorje in jeklenke, kot jih imamo 
za zrak. To nam omogočajo me-
šalni ventili (MPS), kjer zraku pred 
vstopom v kompresor dodajamo 
ustrezen delež kisika. Mešanica se 
pripravi pred sesalnim ventilom 
kompresorja in v jeklenki nikoli 
ni čistega kisika pri velikih tlakih, 
zato tudi ni možnosti eksplozije 
ob stiku z maščobami. Prav tako 
tesnila niso izpostavljena agresiv-
nosti čistega kisika. Velika pred-
nost takega sistema mešanja je 
tudi ta, da se razmerje med plini 
ne spremeni tudi takrat, ko se me-
šanica ohladi. Analiza mešanice, 
ki jo opravimo takoj po polnjenju, 
je verodostojna in stabilna, kar 

pri ostalih sistemih ni mogoče. S 
kompresorji, ki se mažejo z oljem, 
lahko na tak način pripravljamo 
mešanice z do 40% vsebnosti ki-
sika.
Sistemi mešalnih ventilov MPS 
lahko pripravijo mešanice treh pli-
nov (trimix, helair) ali dveh (heliox, 
nitrox). Njihova življenjska doba je 
praktično neomejena in ne zah-
tevajo posebnega vzdrževanja. 
Mešalni ventili imajo minimalne 
izgube ob polnjenju.
Na vhodu sistem sesa zrak skozi 
posebni filter. Zraku se v prvem 
delu mešalnega ventila doda ki-
sik. Tej mešanici se v drugem delu 
doda še helij. Pripravljen trimix 
gre v sesalno cev kompresorja. 
Količino dodanega kisika in helija 
regulirajo mikrometrični ventili. 
Regulacijski ventili na jeklenkah 
morajo imeti na izhodu pritisk 6 
barov.

Mešalna naprava ima zanesljiv 
varnostni sistem. Dva elektro-
magnetna ventila sta zaprta 
vse dokler ne dobita električni 
signal iz kompresorja. Ventila 
tako preprečujeta dovod kisi-
ka ali helija, če kompresor ni v 
pogonu. Ta varnostni sistem 
preprečuje stik čistega kisika 
s kompresorjem in posledične 
nevarnosti (če bi npr. kompre-
sor ugasnil, kisik pa bi še zme-
raj dovajali v sistem). Po drugi 
strani pa, če mešalni ventil ni 
vključen, lahko brez ovir jeklen-
ke polnimo z zrakom.
Na voljo sta dva modela mešal-
nih ventilov: prvi le za nitrox (B-
-mix) in drugi za nitrox ali trimix 
(T-mix). Vsi modeli mešalnih 
ventilov so izdelani v skladu s 
standardi CE in certificirani po 
celem svetu.

Ekskluzivna ponudba za 
člane SPZ:

Bmix - redna cena brez ddv 
2250€ s popustom 1800€

Tmix - redna cena brez ddv 
2750€ s popustom  2200€

info@reef.si 
www.reef.si

OPREMA
OPREMA
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IZOBRAŽEVANJE

Potapljaški tečaji
IZOBRAŽEVANJE

Dan potapljačev Sloveni-
je se je letos še bolj utr-
dil kot osrednji potaplja-
ški dogodek v Sloveniji, 
ki udeležencem nudi lepe 
potope, prijetno druženje 
v prijateljskem vzdušju in 
sprostitev na ali ob Igrah 
brez dna, seznanitev z ak-
tualno potapljaško opre-
mo in seveda neverjetne 
gurmanske užitke.

Tekst: dr. Mitja Slavinec • Foto: Tomaž Rus

Po lanski rekordni udeležbi, preko 
140 udeležencev, so bila letošnja 
pričakovanja upravičeno še viš-
ja. Organizatorji s PLK Koper na 
čelu so se zavedali velikega izziva 
in zahtevne naloge, ki so jo spet 
odlično opravili, svoje pa je dodalo 
tudi vreme, saj je bil to po dolgem 
času prvi sončni vikend na obali. 
Kar 209 prijavljenih udeležencev 
je pomenilo posebno preizkušnjo 
predvsem tistim, ki so pod »kuhal-
nico« Matjaža Čeha poskrbeli, da 
nismo bili ne žejni in še manj lačni. 
Izkazali so se na najboljši možen 
način. Piknik so spremenili v gur-

mansko pojedino v stilu »slow fo-
oda« s kar 9 hodi. Hrana je bila res 
slastna. Kakovostne ribe in školjke, 
meso, prekmurski krompir in ze-
lenjava ter še marsikaj, vse pripra-
vljeno na vrhunski način in v ne-
omejenih količinah. Še preden je 
ponudba ene vrste hrane šla proti 
koncu, že je bila na vrsti naslednja.
Fiesa je nedvomno naša najpri-
mernejša lokacija za organizacijo 
tako množičnih potopov. Bodisi 
z obale za potapljače z začetnimi 
potapljaškimi kategorijami kakor 
tudi kot izhodišče za potope na 
naše potopljene razbitine. Ob logi-

p o t a p l j a č e v  s l o v e n i j e
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Potapljaški tečaji

IZOBRAŽEVANJE
IZOBRAŽEVANJE

stični podpori 430 MOD Slovenske 
vojske in »flote« Podvodne reše-
valne službe Slovenije so si prevozi 
na izbrane lokacije sledili tako hi-
tro, da se potapljači pogosto niso 
uspeli niti dovolj hitro pripraviti. V 
sklopu Dneva potapljačev je pote-
kal tudi praktični del tečaja nitrox, 
zato so ob tej priložnosti tečajniki 
med drugim opravili tudi svoj prvi 
potop s to plinsko mešanico.
Posebej zanimiv je bil obisk stojnic 
sponzorjev SPZ-ja, kar iz leta v leto 
postaja tudi dogodek sejemskega 
značaja, na katerem so predstavlje-
ne aktualne novosti, potapljaško 

opremo lahko tudi preizkusimo, 
članom SPZ pa nudijo tudi eksklu-
zivne popuste. Posebej izpostavlja-
mo podjetji Divestrong, ki je zago-
tovilo darilo udeležencem DPS-ja, 
neoprenski ovoj za trak maske, in 
Oceanik, ki je zagotovilo darila za 
Igre brez dna. Tudi na igrah je so-
delovalo rekordno število ekip in 
še bolj rekordno število navijačev. 
Ob burni in bučni podpori je zaslu-
ženo in s prepričljivim naskokom 
slavila ekipa Štajerski Krokodili iz 
PD Ptuj pred Tarzani iz Murska So-
bote in Koreninami iz DPD Bled. 
Za najbolj simpatično udeleženko 

Dneva potapljačev je bila izbrana 
Špela Prašnikar.
Dan potapljačev se je zaključil s po-
delitvijo nagrad in soglasno oblju-
bo, da se vidimo na naslednjem 
Dnevu potapljačev Slovenije, ki bo 
tudi slavnosten, saj bo svojevrsten 
finale prireditev ob visokem ju-
bileju PLK Koper, ki so z Domijem 
na čelu tudi letos v zmagovito eki-
po povezali številne potapljače in 
prijatelje potapljanja, brez katerih 
takega Dneva potapljačev nikakor 
ne bi moglo biti. Vsem čestitke za 
vzorno organizacijo in iskrena hva-
la za trud.

p o t a p l j a č e v  s l o v e n i j e
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SPZ

Dan potapljačev Slovenije
SPZ

Vsi Potapljaški centri SPZ imajo fizični prostor, obratujejo vsaj 20 ur 
na teden, izvajajo potapljaške tečaje, izposojajo potapljaško opremo, 
imajo kompresor za polnjenje jeklenk in vsaj 6 kompletov potapljaške 
opreme.
Ob tem izkazujejo 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.

V prejšnji številki Potaplja-
ča smo predstavili novo ak-
cijo Potapljaški centri SPZ, 
v sklopu katere objavljamo 
podatke o prvih centrih, ki 
so si pridobili ta status.

POTAPLJAŠKI CENTRI SPZ

DIVESTRoNG – SPZ CENTER***
Janševa ulica 2, 1000 Ljubljana 
www.divestrong.si, e-mail:  info@divestrong.si, tel.: 040 626 526.
Center članom SPZ nudi 10 % popusta na storitve in pri nakupu 
potapljaške opreme ter 30 % inštruktorjem pri nakupu potapljaške 
opreme.
V centru se lahko včlanite v SPZ.

DC REX MARIS – SPZ CENTER***
Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper 
www.rex-maris.si, e-mail:  info@rex-maris.si, tel.: 041 404 134.
Center članom SPZ nudi 10 % popusta na storitve in pri nakupu 
potapljaške opreme ter 20 % inštruktorjem pri nakupu potapljaške 
opreme.
V centru se lahko včlanite v SPZ.

REEF D.o.o. – SPZ CENTER***
Vipavska cesta 54, 5000 Nova Gorica 
www.reef.si, e-mail:  info@reef.si, tel.: 05 302 78 42.
Center članom SPZ nudi 10 % popusta na storitve in pri nakupu 
potapljaške opreme ter 30 % inštruktorjem pri nakupu potapljaške 
opreme.
V centru se lahko včlanite v SPZ.

GURMANSKA 
DPS PoGoSTITEV

*
tunin namaz in slani inčuni na 

popečenem toastu
*

pidoči na žaru
*

sardele na žaru s pečenim mla-
dim prekmurskim krompirjem

*
ribja juha z rižem

*
gof kapitalec

*
brodet s popečeno polento

*
mešana solata

*
ombolo (svinska ribica) v refo-

šku s polento
*

ombolo na žaru

Z NEOMEJENO ODLIČNE 
PIJAČE

*
prekmurska slivovica

*
brinjevec

*
pelinkovec

*
traminec

*
malvazija

*
refošk

*
pivo

*
malinovec

*
stil
*

radenska
*

voda
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Tehnični tečaji

IZOBRAŽEVANJE
IZOBRAŽEVANJE

Vrv izginja v globoki mo-
drini. Gladina vode je mir-
na. Sproščam se in pripra-
vljam na spust.
V sebi se pripravljam na 
globinski potop.

Tekst: Petr Slezak in oskar Šega 

TEHNIČNI TEČAJI PADI

Sopotapljačem pokažem znak za 
spust in oni mi odgovorijo enako. 
Diham potovalni plin, ker je količi-
na kisika v mojih dvojnih jeklenkah 
premajhna, da bi z njo lahko dihal 
na površini. Na globini 21 metrov 
preklopim na »bottom mix« in se 
spuščam še globlje.
Okrog nas je sama modrina in 
vrv, ki se spušča v vse temnejšo 
globino. 50 metrov, 60 metrov, 70 
metrov, ... Še vedno sama modri-
na. Sopotapljačem 
pokažem znak OK 
in oni mi signalizi-
rajo enako. 80 me-
trov, 90 metrov, ... In 
tukaj je. Po dolgih 
pripravah na ta potop neraziskana 
razbitina leži natanko pod nami. 
Načrtovani čas na tej globini je 20 
minut, sledita pa približno 2 uri in 
pol dekompresije.
Najbrž se sprašujete, čemu vse to. 
Kako nespametno! Zakaj bi nekdo 
tvegal s potopom na 100 metrov? 
Je to nevarno ali pa obstaja varen 
način takega potapljanja? Tehnič-
no potapljanje je oblika potaplja-
nja z jeklenkami, ki se razlikuje od 
rekreativnega potapljanja v glo-
binah, na katerih se potapljamo, v 
času, ki ga preživimo na določeni 
globini, in v samem načinu pota-
pljanja. Veliko tehničnih potaplja-
čev se potaplja zgolj rekreativno, 
ne da bi imeli pri tem še druge cilje. 
Tehnično potapljanje zahteva po-
globljeno učenje, več izkušenj in 
posebno opremo.
Tehnični potapljači se morajo dr-
žati strogih pravil in načel varnega 
potapljanja, potapljajo se pa na-
tanko tako, kot je načrtovano.
Z mojega stališča je tehnično pota-

pljanje najvarnejši način raziskova-
nja večjih globin preko meja rekre-
ativnega potapljanja. 
Najenostavnejši način, kako pre-
izkusiti tehnično potapljanje, je 
osnovni program, imenovan Di-
scover Tec Dive. Glavni cilj tega 
programa je videti, priti v stik s 
tehnično potapljaško opremo, kot 
so dvojne jeklenke, hrbtna plošča 
in dva neodvisna regulatorja, in se 
potapljati z njo.
Ta spoznavni program traja pol 
dneva, izvaja pa se v plitvi vodi. 

Tec 40
Prva stopnja izobraževanja v teh-
ničnem potapljanju so v učenje in 
vaje zajeta osnovna pravila tehnič-
nega potapljanja, načrtovanja de-
kompresijskih potopov, varnostna 

pravila in uporaba standardne teh-
nične opreme. Dekompresijski plin 
vsebuje do 50 % kisika. Za udelež-
bo na tem tečaju mora biti pota-
pljač star vsaj 18 let, opravljen tečaj 
AOWD, specialnosti EANx in Deep 
Diver in vsaj 30 potopov.

Tec 45
To je drugi tečaj v sistemu PADI Tec 
Diver tečajev. Potapljači načrtujejo 
in izvajajo večstopenjske dekom-
presijske potope s standardizirano 
tehnično opremo. Dekompresija ni 
časovno omejena, potapljači pa za 
pospeševanje ali dodajanje kon-
zervativnosti na dekompresijskih 
postankih uporabljajo nitrox ali ki-
sik. Pogoj za udeležbo so Tec 40 in 
Rescue Diver.

Tec 50
Tečaj Tec 50 prav tako kot Tec Deep 
Diver omogoči zaključek izobraže-
vanja v tehničnem potapljanju. Po 
opravljenem tečaju je potapljač 
usposobljen za večstopenjsko de-

kompresijsko potapljanje do glo-
bine 50 metrov z zrakom, nitroxom 
in kisikom, kot plini za dihanje. Po-
goji za udeležbo so Tec 50 in naj-
manj 100 potov.

Tec Deep Diver
Na voljo sta dva načina, kako do-
seči najvišjo stopnjo kvalifikacije v 
tehničnem potapljanju. Eden od 
načinov je: korak za korakom pre-
ko tečajev Tec 40 + Tec 45 + Tec 50. 

Tečaj Tec Deep Diver 
pa zajema vse učenje 
in praktične vaje teh 
tečajev. Ta učni pro-
gram je namenjen 
zelo izkušenim pota-

pljačem, ki izpolnjujejo pogoje, kot 
za Tec 50. 6 sklopov teorije, praktič-
ni del in 12 potopov pa naredijo ta 
tečaj zelo zanimiv.

Tec Trimix 65
Ta tečaj imenujemo tudi “nor-
moxic Trimix”. Potapljačem ponuja 
prednost potapljanja s trimixom 
(mešanico helija, kisika in dušika). 
Potapljači, ki ga opravijo, so uspo-
sobljeni za multi-stop dekompre-
sijske potope, ki vključujejo EANx 
in kisik za pospešeno dekompresi-
jo in katerikoli trimix z vsebnostjo 
kisika 18 % ali več. Tečaj omogoča 
potapljanje na večjih globinah z 
učenjem uporabe trimixa. Teorija 
in potopi pripravijo potapljača na 
potope na globini od 50 do 65 me-
trov.

Tec Trimix Diver
Ta tečaj nas popelje na rob tehnič-
nega potapljanja in odpira vrata 
do potapljaških destinacij, ki so jih 
obiskali le redki potapljači, ali celo 

“Tehnično potapljanje zahteva 
poglobljeno učenje, več izkušenj 

in posebno opremo.”
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še nihče. Namen tega tečaja je po-
večati globinske meje za tehnične 
potapljače nad globino 50 metrov. 
Na samem tečaju je največja do-
voljena globina pri potopih 90 
metrov. Za udeležbo na tem tečaju 
mora biti potapljač star vsaj 18 let, 
imeti mora opravljen Tec 50 ali Tec 
Deep Diver, TMx65, tečaj prve po-
moči in vsaj 150 potopov.
Pri opisovanju tečajev PADI Tec 
omenimo še program Sidemount 
in tečaje potapljanja z rebreather-
jem. Program Tec Sidemount je 
odličen za začetek tehničnega 
potapljanja, saj se na tem tečaju 

naučimo, kako rokovati z več je-
klenkami na enem samem poto-
pu. Znanje, ki ga pridobimo tukaj, 
lahko kombiniramo z znanjem, 
pridobljenim na drugih tečajih 
tehničnega potapljanja z odprtim 
sistemom ali drugih tečajih, ter 
tako izkoristimo konfiguracijo Si-
demount.
S Sidemountom sem se začel pota-
pljati v odprtih vodah, hotel sem le 
poizkusiti. Kmalu sem spoznal, da 
mi konfiguracija Sidemount omo-
goča večjo fleksibilnost in ugodje v 
vodi. Danes se s Sidemountom po-
tapljam tako v jamah kot v odprtih 

vodah. Sidemount je priročen tudi 
za potovanja, saj je njegova teža 
manjša v primerjavi s standardno 
tehnično opremo (dvojna jeklen-
ka, wing, hrbtna plošča).
Za tiste, ki jih zanima potapljanje 
z rebreatherjem, PADI ponuja tri 
stopnje tečajev CCR (closed circuit 
rebreather): Tec 40 CCR, Tec 60 CCR 
in Tec 100 CCR.
Obiščite nas v naši potapljaški tr-
govini v Janševi ulici 2 v Ljubljani 
ali nam pišite na elektronski na-
slov info@divestrong.si in se bomo 
zmenili za vaš prvi tehnični tečaj.

IZOBRAŽEVANJE
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1. Fizikalni in anatomski pogoji 
za pojav barotravme
Do barotravme pride, če je izpol-
njenih naslednjih 5 pogojev (1)
1. Prisotnost votlega z zrakom 

napolnjenega prostora, kot je 
srednje uho. 

2. Votel prostor mora imeti ri-
gidne stene. Če so stene po-
dajne, pride so spreminjanja 
volumna votlega prostora in 
barotravma ne more nastati.

3. Votel prostor ne sme biti pre-
pustno povezan z okolico. 
Če med spreminjanjem tlaka 
v okolici lahko zrak ali voda 
vstopata v prostor ali iz njega, 
se tlak izenači in barotravma 
ne more nastati.

4. Stene votline mora prekriva-
ti sluznica, v katero pritekajo 
arterije in iz katere odtekajo 
vene v druge dele telesa zunaj 
votline. Preko teh žil se zviša-
nje tlaka okolice prenese na 
kapilare v sluznici, jih razte-
gne, poveča filtracijo in lahko 
povzroči krvavitev.

5. Priti mora do spremembe tla-
ka v okolici.

Srednje uho med potapljanjem 
izpolnjuje vse gornje pogoje ra-
zen tretjega, saj je z žrelom po-
vezano z Evstahijevo cevjo. Če to 
»ozko grlo« zaradi kakršnegakoli 
razloga ne omogoča izenačeva-

nja tlaka, pa so izpolnjeni vsi pogoji in barotravma lahko nastane. Naj-
pogosteje je blaga in ne zahteva medicinske obravnave, v najslabšem 
primeru pa se barotravma srednjega ušesa lahko konča s smrtnim iz-
idom (1-3).

2. Barotravma srednjega ušesa med potopom
2.1 Normalne razmere med potopom

Ko na telo med potopom od zunaj začne pritiskati hidrostatski tlak 
vode, se zvišan tlak prenese tudi na žile zunaj votline srednjega ušesa 
in preko njih na kri v teh žilah. To v normalnih razmerah mine brez po-
sledic, saj skozi prehodno Evstahijevo cev poraste tudi tlak v bobnični 
votlini in tlaka se izenačita (slika 1A). 

Tekst: asist. dr. Andraž Stožer

NAJPOGOSTEJŠE OBLIKE BAROTRAVME uŠESA

Slika 1. Mehanizem nastanka barotravme srednjega ušesa. A Normalno 
stanje. Med potopom tlak v okolici naraste enako kot v bobnični votlini in 
sluznica ohrani svoj prvotni položaj. B Če Evstahijeva cev ni prehodna, tlak 
okolice preko žil in odprtin v kostnem obodu začne raztegovati sluznico v 
smeri proti svetlini bobnične votline. Poveča se filtracija tekočine preko ka-
pilar, žile se tudi trgajo in v bobnični votlini se pojavita serum in kri. Zunanji 
tlak napenja bobnič proti bobnični votlini, a ga tlačna razlika ne raztrga. C 
Če je bobnič manj čvrst, se raztrga in voda vdre v bobnično votlino.   
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2.2 Edem sluznice in krvavitev v bobnično votlino 
Če se tlak v srednjem ušesu med potopom ne izenači z zunanjim 
tlakom, povečan tlak v kapilarah v sluznici le-te razteguje, celice v 
steni kapilar se razmaknejo in postanejo bolj prepustne za serum 
in majhne beljakovine v krvi. Kapilare začnejo prepuščati več teko-
čine v rahlo tkivo sluznice. Dodaten razlog za večje prepuščanje je 
večja tlačna razlika preko stene kapilar, saj je filtracija v kapilarah 
odvisna od razlike v tlaku med krvjo v kapilari in tkivom, ki obdaja 
kapilaro (tlak v tem tkivu pa je enak tlaku v votlini srednjega uše-
sa). Zaradi te tlačne razlike se poveča filtracija tekočine v sluznico 
in pojavi se edem sluznice. Če oteklina sluznice ne zmanjša volu-
mna votline dovolj, da bi se tlaka izenačila (to se skoraj nikdar ne 
zgodi), nadaljnje prestopanje tekočine v sluznico vodi v mehanski 
razmik sluznice in plasti epitelnih celic na površini sluznice ter v 
pronicanje tekočine iz površine sluznice v votlino srednjega ušesa, 
kar lahko vodi do krvavitve v svetlino srednjega ušesa (slika 1B), 
vse dokler zaradi dodatne krvi in seruma tlak ne naraste toliko, da 
se izenači s tlakom okolice. 

2.3 Predrtje bobniča
V srednjem ušesu pa se žal največkrat težave ne nehajo po zgornjem 
scenariju. Med potopom se povečuje tlak vode na bobnič od zunaj. 
Če se tlak na bobnič z notranje strani zaradi neprehodnosti Evstahi-
jeve cevi ne povečuje, pride do raztegovanja bobniča v smeri proti 
srednjemu ušesu. Bobnič je okroglasta membrana debeline 0,1 do 
1 mm in s premerom 8-10 mm (2,5). Prožnost bobniča omogoča 
zmanjšanje volumna srednjega ušesa za 3-10 %. Ko napetost bob-
niča preseže skrajno mejo, se raztrga in voda vdre v bobnično votli-
no (slika 1C). Največja tlačna razlika, ki jo prenese zdrav bobnič, se 
med ljudmi precej razlikuje in se zmanjšuje z naraščajočo starostjo. 
V večini primerov znaša okoli 1-2 bara (globina 10-20 metrov) (6), 
opisani pa so primeri raztrganja bobniča tudi že samo pri porastu 
tlaka okolice za 0,1 bar (to je na globini samo 1 m) (2). 

2.4 Simptomi in znaki
Med potopom se zaradi raztegovanja bobniča in sluznice pojavi 
bolečina, ki navadno prepreči potop do globin, kjer bi prišlo do 
raztrganja. Bolečina se lahko pojavi tudi za ušesom in izvira iz slu-
znice pnevmatičnih celic. Prav tako so pogosti občutek polnosti v 
ušesu, poslabšanje sluha, in zvenenje, šumenje ali piskanje v ušesu 
(tinitus). Dvig na manjšo globino vodi v olajšanje navedenih simp-
tomov. Če je tlačna razlika večja, se bobnič predre in predhodna 
ostra, intenzivna bolečina nenadoma popusti. Če je potapljač go-
loglav ali uporablja mokro obleko, lahko hladna voda vdre v sve-
tlino srednjega ušesa. Ker je srednje uho v neposredni bližini rav-
notežnega organa v notranjem ušesu, ob vdoru hladne vode pride 
do ohladitve tekočine v kanalih ravnotežnega organa, spremembe 
gostote te tekočine in premika tekočine. To povzroči vrtoglavico, 
nistagmus , izgubo orientacije, strah, slabost in bruhanje. Slednje 
je posebej nevarno, kadar potapljač nosi ustno-nosno ali polno 
obrazno masko in se lahko konča z utopitvijo. V večini primerov pa 
se majhen volumen vode, ki vdre v bobnično votlino, v nekaj minu-
tah segreje na telesno temperaturo in simptomi minejo. Ob vdoru 
vode v votlino srednjega ušesa pride do vnosa mikroorganizmov 
in zato se po raztrganju bobniča lahko pojavi okužba srednjega 
ušesa (5-7).

2.5 Diagnoza
Ob pregledu ušesa se odkrije raz-
lične stopnje retrakcije bobniča 
proti bobnični votlini in rdeči-
ne bobniča, z razširjenimi žilami 
bobniča, rumena tekočina ali kri v 
votlini srednjega ušesa ali predrt 
bobnič (6). Klasifikacija barotravme 
srednjega ušesa po MacFieu iz leta 
1964 razlikuje 5 stopenj (tabela 1) 
(7, 8). 

Tabela 1. Razdelitev barotravme 
srednjega ušesa po MacFieu (2).

Stopnja Izvid

1
Injiciran bobnič, 
predvsem ob ročaju 
kladivca.

2
Rahla krvavitev v 
bobnič.

3
Močna krvavitev v 
bobnič.

4
Krvavitev v votlino 
srednjega ušesa.

5 Perforacija bobniča.

2.6 Preprečevanje
Tečaji potapljanja naj poudarjajo 
pomembnost pravočasnega in 
ustreznega, nežnega izenačevanja 
tlakov. Tehnik je zelo veliko, med 
najprimernejšimi in najpreprostej-
šimi za učenje pa je Frenzlov ma-
never. Pri tem manevru stisnemo 
nosnici, zapremo poklopec in usta 
(npr. okrog ustnika), in premikamo 
zadnjo tretjino jezika in spodnjo 
čeljust, kot da bi skušali »izgovori-
ti« črko »k«. Ta gib je podoben za-
četku požiranja sline (9). Lahko pa 
ga izvedemo tako, da stisnemo ko-
ren jezika proti mehkemu nebu in 
v tem položaju potiskamo čeljust 
navzdol in naprej kot pri zehanju 
ali na stran (6). Pri teh dveh gibih 
se koren jezika kot bat pomakne 
proti mehkemu nebu in stisne 
zrak v zadnjem delu ust in v žrelu 
navzgor, kar dvigne tlak in aktivi-
ra mišice, ki se pripenjajo na ustje 
Evstahijeve cevi. Oboje prispeva k 
odprtju Evstahijeve cevi. Ta mane-
ver je boljši od Valsalvovega, pri ka-
terem pride do porasta tlaka in po-
tencialno s poškodbo notranjega 
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ušesa. Pomembno je, da se začne 
izenačevati takoj po začetku poto-
pa, saj v primeru neizravnave že po 
dobrem metru globine pride do 
nepovratnega zaprtja Evstahijeve 
cevi. Priporoča se potop z nogami 
naprej, pri katerem je izenačevanje 
lažje (6). Za izboljšanje prehodno-
sti Evstahijeve cevi se pred pota-
pljanjem in hiperbarično terapijo 
pogosto uporabljajo lokalni in sis-
temski dekongestivi, to je zdravila, 
ki zmanjšajo edem sluznice žrela 
in Evstahijeve cevi in izboljšajo 
prehodnost slednje (10). Lokalni 
dekongestiv (oksimetazolin) ni 
učinkovit pri preprečevanju baro-
travme srednjega ušesa (11), je pa 
učinkovit sistemski dekongestiv 
psevdoefedrin v dozi 60 mg, zauži-
ti v obliki tablete 30 minut pred po-
topom (12). Lokalni dekongestivi 
so učinkoviti pri preprečevanju ba-
rotravme obnosnih votlin, a odveč, 
če se za preprečevanje barotravme 
srednjega ušesa zaužije psevdoe-
fedrin (10).  

2.7 Zdravljenje
Če ušesa ne izpostavljamo nadalj-
nji barotravmi, se večina prime-
rov pozdravi spontano. Vsebina v 
srednjem ušesu (transudat in kri) 
se resorbira ali izloči skozi Evsta-
hijevo cev. V tem primeru lahko v 
žrelo priteče nekaj krvi, kar ni znak 
dodatne poškodbe. Terapevtsko 
prerezanje bobniča (miringotomi-
ja) se ne priporoča. Odsvetuje se 
tudi ponovno potapljanje, dokler 
se ne popravijo delovanje Evstahi-
jeve cevi, otoskopski izvid in sluh. 
V primeru okužbe se svetuje izpi-
ranje gnoja in oralni antibiotik, ki 
naj se izbere na osnovi mikrobio-
loškega izvida (vrsta bakterije in 
občutljivost na antibiotik). V času 
zdravljenja in normalizacije delo-
vanja se odsvetuje potapljanje. Ba-
rotravmatskega predrtja bobniča 
ni treba takoj operativno popraviti. 
90 % ruptur se namreč spontano in 
brez zapletov zaceli znotraj 3 me-
secev po poškodbi. Operacija se 
priporoča v primerih, ko ne pride 
do spontane zacelitve (3, 6). 

3. Barotravma srednjega ušesa med dviganjem na gladino
V skladu z Boyleovim zakonom med dviganjem na gladino pride do 
povečevanja volumna zraka v srednjem ušesu. Če se dodaten volumen 
zraka ne more odzračiti preko Evstahijeve cevi v žrelo in izdihati, začne 
naraščati tlak zraka v srednjem ušesu, kar vodi do izbočenja oziroma raz-
tegovanja bobniča navzven, v smeri proti sluhovodu. Pojavijo se simpto-
mi kot pri barotravmi med potopom, v skrajnem primeru pa lahko pride 
tudi do predrtja bobniča v smeri navzven. Priporočeni terapevtski ukrepi 
so kot tisti pri kompresijski barotravmi. Ta oblika barotravme, ki se ime-
nuje tudi obratno mečkanje (angl. reverse squeeze) ali dekompresijska 
barotravma, se lahko pojavi zaradi pojemanja učinkov dekongestivov 
zaužitih pred potopom ali pri ponavljajočih se potopih (t.i. »jo-jo« pota-
pljanje), kjer pogosto širjenje Evstahijeve cevi lahko vodi do poškodbe in 
edema sluznice (6).  

4. Vrtoglavica zaradi spremembe tlaka
4.1 Mehanizem nastanka 

Vrtoglavica zaradi spremembe tlaka, imenovana tudi alternobarični ver-
tigo ali Lundgrenov sindrom, se vsaj enkrat v karieri pojavi pri vsakem 
desetem do vsakem tretjem poklicnem potapljaču (13-15). Največkrat 
nastane, kadar se v enem ušesu med dviganjem na gladino srednje 
uho uspešno odzračuje v žrelo, drugo pa ne, in pride do neenakomer-
ne stimulacije ravnotežnega aparata (14). Lahko se pojavi tudi med spu-
ščanjem (16). V neodzračenem ušesu naraščajoči tlak zraka v srednjem 
ušesu tišči bobnič navzven. Ker je bobnič preko koščic povezan z oval-
nim okencem, se tudi ovalno okence vleče v smeri od notranjega proti 
srednjemu ušesu. Prav tako naraščajoči pritisk v srednjem ušesu potiska 
ovalno in okroglo okence v smeri od srednjega proti notranjemu ušesu. 
Na ovalno okence tako delujeta nasprotujoča si vpliva in zato se ovalno 
okence ne premakne bistveno, okroglo okence pa se premakne v smeri 
proti notranjemu ušesu in to draži ravnotežni aparat (17) (slika 2A). 
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Slika 2. A Mehanizem nastanka vrtoglavice med dvigom. Če se srednje uho 
med dvigom ne more odzračevati skozi Evstahijevo cev (ki je zamašena), 
poraste tlak v srednjem ušesu in pritiska okroglo okence proti notranjemu 
ušesu ter s tem draži ravnotežni organ (klicaj na sliki). Premik ovalnega 
okenca navadno ni pomemben zaradi nasprotujočih si vplivov direktnega 
pritiska nanj v smeri proti notranjemu ušesu in posrednega vleka stremen-
ca v smeri stran od notranjega ušesa. B Mehanizem nastanka omrtvelo-
sti obraznega živca. Naraščajoči tlak v srednjem ušesu pritiska na obrazni 
živec in prekinja njegovo prekrvitev. Označen je tudi pritisk na ovalno in 
okroglo okence, katerega posledice so razložene pod A.
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4.2 Simptomi in znaki
Zaradi neenakomernega dra-
ženja ravnotežnega aparata na 
zdravi in prizadeti strani se poja-
vi vrtoglavica, pri kateri se svet 
okrog potapljača navidezno vrti 
v smeri od neprizadetega ušesa 
proti prizadetemu (19). Vrtoglavi-
co lahko spremljajo izguba orien-
tacije, strah, slabost in bruhanje 
(2, 6, 7). 

4.3 Preprečevanje in zdravljenje
Alternobarični vertigo je posebno 
pogost v času okužbe zgornjih di-
hal, zato se takrat potapljanje ne 
priporoča. Če je nujno, lahko po-
maga oralni dekongestiv (6).  

5. Omrtvelost obraznega živca 
zaradi spremembe tlaka

5.1 Mehanizem nastanka
Pod steno srednjega ušesa teče 
obrazni živec (20). Kadar med dvi-
ganjem na površino zaradi neu-
spešnega odzračevanja v žrelo tlak 
v srednjem ušesu narašča nad vre-
dnost tlaka v okolici, se lahko pre-
kine prekrvitev obraznega živca, 
kar povzroči njegovo omrtvelost 
(alternobarična pareza facialisa) (6, 
20) (slika 2B). 

5.2 Simptomi in znaki
Na prizadeti strani je v ušesu za-
radi relativnega nadtlaka prisoten 
občutek pritiska, polnosti ali za-
mašenosti ušesa, otoskopsko pa 
se vidi bočenje bobniča navzven. 
Zaradi izpada funkcije motoričnih 
živčnih vlaken se na prizadeti po-
lovici povesi obraz. Oseba na tej 
strani ne more zapreti očesa in se 
nasmejati, zažvižgati in izgovarjati 
ustničnih soglasnikov. Prav tako 
zaradi prizadetosti senzoričnih vla-
ken potapljač lahko toži o nenava-
dnem kovinskem okusu v ustih ali 
nenavadnem občutku v prizadeti 
polovici jezika (20). 

5.3 Preprečevanje in zdravljenje
Če Evstahijeva cev ostane zaprta, 
se zrak v srednjem ušesu postopno 
resorbira in tlak pada, a ta proces je 
prepočasen in ker živec ni prekr-

vljen lahko po daljšem času nastopi nepopravljiva okvara. Zato je treba 
ukrepati čim hitreje. V prvem koraku velja poskusiti z manevrom za od-
piranje Evstahijeve cevi. Velja poskusiti tudi s požiranjem sline ob zaprtih 
ustih in stisnjenih nosnicah. Če to ne pomaga, velja poskusiti z oralnim 
dekongestivom. Če tudi to ne pomaga, rekompresija v komori do tlaka 
okrog 100 milibarov največkrat omogoči ponovno vzpostavitev kapilar-
nega obtoka. Prav tako lahko dihanje čistega kisika nekoliko izboljša oksi-
genacijo živca. Če nimamo dostopa do komore, lahko pomaga ponoven 
potop in skrbno izvajanje manevrov za izenačitev tlakov med dviganjem 
na površino. To je tudi priporočljivo kot preventivni ukrep. V skrajni sili se 
lahko kirurško prereže bobnič (6, 20). 
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“Črnogorci so ponosni in 
zelo gostoljubni ljudje.”

Šolske obveznosti so zaključe-
ne, državni praznik omogoči 
vsaj podaljšan vikend, morje je 
že prijetno toplo, hkrati pa so v 
času pred sezono tudi ponudbe 
finančno ugodnejše. Lepote hr-
vaškega podvodnega sveta nas 
kljub odvisnosti od njihovih po-
tapljaških baz vseeno prepričajo. 
Manj pa je tistih, ki se odločijo za 
nekoliko daljšo pot do Črne Gore, 
ki se več kot izplača.
Črnogorci so ponosni in zelo go-
stoljubni ljudje, pri katerih smo 
Slovenci iskreno dobrodošli go-
stje, kar nam izkazujejo praktično 
na vsakem koraku. Ponašajo se 
z bogato in junaško zgodovino, 
razgibano in lepo pokra-
jino ter seveda z najbolj 
toplim delom Jadran-
skega morja. Morja, ki je 
še zmeraj bogato tako s 
favno kot floro in je v tem letnem 
času že povsem primerno tudi za 
kopanje brez potapljaške opre-
me. 
Režim potapljanja je povzet po 
Hrvaškem modelu s to razliko, da 
tudi tujci lahko od domačih in-
štruktorjev brez ovir dobijo dnev-
nik potapljanja in se potapljajo 
samostojno. Te možnosti pa gle-
de na dosedanje dobre izkušnje 
tudi letos z Nušo nisva izkoristila, 
ampak sva se prepustila Bobu in 
kolegom iz Regionalnega centra 
za podvodno razminiranje v Bijeli 
pri Hercegnovem (www.rcudme.
info), ki ga z nesporno avtoriteto 
že od ustanovitve vodi mag. Ve-
sko Mijajlović.
Potapljaški center je vzorno ure-
jen. Ponaša se z velikimi bankami 
zraka do 300 barov, s polnilnico 
za nitrox in trimix, z jeklenkami 
za tehnično in rekreativno pota-
pljanje in raznimi podvodnimi 
sonarji in detektorji. Trije veliki in 

Zadnji teden v juniju je kot 
naročen za potapljaške iz-
lete na Jadranu.

OD AMFOR DO MUREN

Tekst: dr. Mitja Slavinec • Foto: RCUD

hitri gumijasti čolni so privezani 
150 m od potapljaške baze, kar je 
za črnogorske razmere odločno 
predaleč, zato opremo prevažajo 
s kombijem. 

Na vsakem koraku se zrcali, da so 
tehnični potapljači usposoblje-
ni za delo z nevarnimi sredstvi in 
glede varnosti ne spuščajo kri-
terijev ter ničesar ne prepuščajo 
naključju. Zmeraj je na čolnu bil 
kisik in še ena dodatna jeklenka z 
regulatorjem, četudi so na potop 
peljali le naju. Voznik med poto-
pom ostane na čolnu kot rezervni 
potapljač, vodja potopa pa se s 
skupino odpravi na potop.
Najlepše potapljaške lokacije so 
izven Kotorskega zaliva, kar pome-
ni vsaj 20 minut vožnje s čolnom, 
dobre pol ure pa do najlepših 
lokacij, kjer med enim potopom 
vidiš toliko muren, jastogov in ho-
botnic, kot jih pri sosedih že nekaj 
let več ne vidiš po celem tednu 
potapljanja. Nepozaben pa osta-
ne tudi potop okrog znamenitega 
otoka s cerkvico v zalivu, ki se je 
zaključil na bogatem amforišču.
V sklopu centra je hotel s čudo-
vitim parkom, tik ob plaži, opre-

mljeni s senčniki, z ležalniki in re-
ševalcem iz vode. Kopali smo se 
tudi na njihovih znamenitih pla-
žah z živo glasbo ves dan. Bijela je 
dobro izhodišče za obisk mnogih 

drugih znamenitosti, kot 
so muzej v Kotorju, Cetinje, 
Podgorica, pa tudi izlet do 
Albanije ni izostal. 
Za izlet v Črno Goro se ljudje 

težje odločamo predvsem zaradi 
oddaljenosti, ki pa je v veliki meri 
predvsem psihološka. Vsekakor 
se pride prej in ceneje kot npr. na 
Hvar, Vis ali Lastovo. Obstojijo pa 
tudi relativno poceni letalske po-
vezave.
Cene so nižje kot pri nas ali na Hr-
vaškem. Prenočišče z zajtrkom v 
bazi je 18 €, kava 0,5 €, brezalko-
holni napitki ali deciliter vina 1 €. 
Obrok v restavraciji se da dobiti 
od 5 € (tudi v Budvi) do 42 € za 
kilogram najkakovostnejših rib. 
Tudi v neposredni bližini je nekaj 
res vrhunskih restavracij, ki se po-
našajo z izjemno kulinarično po-
nudbo v neokrnjeni naravi ali tik 
ob morju.
Črna Gora je nedvomno še neod-
krit in premalo obiskan potaplja-
ški raj ter zelo prijeten kraj tudi za 
oddih po potopih. Obisk teh kra-
jev toplo priporočam, po možno-
sti čimprej, da še ujamete dokaj 
neokrnjen podvodni svet.

REPORTAŽA

Črna Gora
REPORTAŽA
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Slovenska vojska

REPORTAŽA
REPORTAŽA

Bistvo vojaškega potapljanja, ki 
predstavlja našo glavno dejav-
nost, je delo pod vodo v specifič-
nih pogojih s specifično opremo.
Odred za specialno podvodno 
delovanje (OSPD) je vrhunsko 
usposobljena, opremljena in 
psihofizično pripravljena enota, 
namenjena za odkrivanje, identi-
fikacijo, nevtralizacijo, odstranje-
vanje in uničevanje eksplozivnih 
naprav, ki predstavljajo nevarnost 
za osebje, infrastrukturo, 
okolje in materialna sred-
stva. S strokovnim zna-
njem in z izkušnjami, ki jih 
že dve desetletji pripadni-
ki pridobivamo pretežno 
v tujini, opremljenostjo 
in pripravljenostjo, imamo pro-
timinski potapljači pomembno 
vlogo tudi v sistemu zaščite in 
reševanja na morju, pomoč pa 
nudimo vsem državnim organom 
tudi pri aktivnostih na rekah in je-
zerih, tako doma kot tudi v tujini.
Pri svojem delu uporabljamo 
širok nabor potapljaške in speci-
alne opreme. Od najosnovnejše 
potapljaške opreme, kompleta In-
terspiro s celo obrazno masko, ki 
omogoča podvodno komunika-
cijo, opreme za oskrbo dihalnega 
medija s površine, t. i. »nargilo«, 

»V globino za domovino« je 
moto protiminskih pota-
pljačev Odreda za specialno 
podvodno delovanje 430. 
mornariškega diviziona 
Slovenske vojske, ki se na-
haja v vojašnici Slovenski 
pomorščaki v Ankaranu.

Tekst in foto: Pripadniki Slovenske vojske

POTAPLJANJE V SLUŽBI DOMOVINE
do potapljaškega aparata na 
plinske mešanice oz. aparata na 
polzaprti krogotok dihanja (DC-
55), ki je v osnovi a-magneten in 
namenjen za protiminsko pota-
pljanje–odkrivanje, nevtralizacijo 
in uničevanje eksplozivnih teles 
pod vodo. 
Poleg potapljaške opreme pri 
opravljanju dela uporabljamo po-
sebej prirejena plovila in vozila, ki 
zagotavljajo podporo nalogam. 
Za preiskave morskega, rečnega 
in jezerskega dna smo vojaški 
potapljači izurjeni za uporabo 
posebnih tehnik iskanja pod 
vodo, pri čemer so nam v pomoč 
specifična sredstva ter različni 
sonarji za iskanje in identifikacijo 
objektov pod vodo. V primeru 
najdbe neeksplodiranega uboj-
nega sredstva objekt identifici-
ramo, nevtraliziramo ali na varen 
način uničimo. 

Zaradi specifike protiminskega 
potapljanja, količine potrebne 
opreme in dela z eksplozivi je 
pot do pridobitve kategorije pro-
timinski potapljač naporna in za 
uspešno samostojno opravljanje 
nalog zahteva večletno usposa-
bljanje in urjenje. Večino osnov-
nih potapljaških in pirotehničnih 
usposabljanj izvedemo doma, 
nadaljevalna pa opravljamo v 
tujini (ZDA, Francija, Velika Brita-
nija, Grčija, Italija). Pot se prične 
s pirotehničnim tečajem, nada-
ljuje pa z različnimi tečaji, kot so: 

ladijski potapljač, voznik čolna, 
protiminski potapljač osnovni 
nivo, protiminski potapljač višji 
nivo, operater sonarja, operater 
dekompresijske komore, specia-
list za uničevanje improviziranih 
eksplozivnih naprav, potapljač 
reševalec, ... Po končanih tečajih 
in usposabljanjih sledi urjenje ter 
vaje doma in na tujem. Na ta na-
čin dosežena znanja ohranjamo 
in nadgrajujemo, hkrati pa zago-
tavljamo strokovno povezljivost 
z državami, s katerimi najpogo-
steje sodelujemo. Tako redno 
sodelujemo s skupinami EOD 
(Explosive Ordnance Disposal) 
iz Francije, Italije in ZDA. Pripa-
dniki enote imajo tudi izkušnje 
s kopenskega protiminskega 
delovanja, ki so jih pridobili na 
mednarodnih misijah na Kosovu 
in v Afganistanu. 
Vedno smo pripravljeni prisko-

čiti na pomoč. V preteklosti 
smo uspešno sodelovali pri 
razl ičnih iskalnih akcijah 
doma in v tujini. Tako na 
primer leta 2011 na Hrva-
škem pri preiskavi več jezer 
v okolici Šibenika, kjer smo 

iskali pogrešane osebe. Leta 
2007 smo na Kosovu v eks-
tremno težkih pogojih v reki 
našli pogrešanega dečka. Kot 
potapljače reševalce nas lahko 
opazite skoraj na vseh večjih 
športnih aktivnosti na vodnih 
površinah po Sloveniji.
Večina naših pripadnikov aktiv-
no deluje v potapljaških dru-
štvih in klubih, ki delujejo pod 
okriljem Slovenske potapljaške 
zveze, s katero ima Slovenska 
vojska podpisan sporazum o 
medsebojnem sodelovanju. 

“Vedno smo pripravljeni 
priskočiti na pomoč.”
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V najnovejši številki ene izmed 
nemških potapljaških revij sem 
zasledil zelo zanimivo reporta-
žo o potopih z delfini in kiti in 
to le dobrih sto kilometrov se-
verno od Manile. Takoj se mi je 
seveda v glavi porodila ideja, 
da potepanje po daljni Aziji po-
daljšam za kakšen dan. Z delfini 
sem se že potapljal, res pa je, 
da se tega ne bi nikoli naveli-
čal. Le kdo bi se? Vendar potop 
s kitom? To je pa nekaj povsem 
novega! Nemudoma sem začel 
po spletu iskati dodatne infor-
macije in navdušenje samo ob 
misli na potop s kitom me je 
popolnoma prevzelo. K sreči 
letalske karte še nisem imel pla-
čane, tako da je bilo rezervacijo 
možno še spremeniti. Pa tudi na 
letalu je bilo še dovolj prostora 
in tako sem moje bivanje na Fili-
pinih nenačrtovano podaljšal za 
dva dni.

Prvi obiskovalec
Kljub temu, da sem v Manilo pri-
spel pozno zvečer in je bila pot 
proti severu še kar dolgotrajna, 
sem zaradi silne motivacije že 
zvečer pripravil vso potrebno 
fotografsko opremo, zjutraj pa 
sem se že navsezgodaj odpra-
vil proti vodnemu parku Ocean 
Adventure. Tako sem bil prvi 
obiskovalec parka, saj sem bil 
skoraj eno uro prezgoden. Ko 
se je park odprl, sem se napo-
til k potapljaškemu centru in 
se dogovoril za potop. Za po-
top se je potrebno najaviti vsaj 

Na poti v Mikronezijo sem 
zaradi neoptimalnih letal-
skih povezav moral v Ma-
nili enkrat prenočiti. Le 
dobrih štirinajst dni pred 
odhodom pa je naključje 
poskrbelo za povsem nena-
črtovane spremembe.

S kitom iz oči v oči

Tekst: mag. Andrej Voje • Foto: mag. Andrej Voje

en dan vnaprej. Informacije na 
medmrežju in elektronska po-
šta danes res izredno olajšajo 
komunikacijo. Ker sem bil naja-
vljen, so me že pričakovali, po-
vedali pa so mi tudi, da sem ta 
dan edini potapljač. Česa lepše-
ga si res ne bi mogel želeti, saj 
si prevelike gneče pod vodo res 
nisem želel. Tako sem si pripra-
vil potapljaško opremo, potem 
pa je trener kitov in delfinov 
natančno predstavil potek po-
topa. Žal je trajal samo trideset 
minut, zato je bilo potrebno ta 
kratek čas zelo dobro izkoristiti. 
Pri potopu se nama je pridružil 
še en potapljač vodnik in tako 
smo s plavajočega pomola sko-
čili v vodo in se potopili. 

Sanjsko …
Med pripravo na potop sem 
opazil kar nekaj delfinov in par 
kitov, ki so se igrali v zelo ve-
likem ograjenem prostoru v 
morju. Že pogled nad vodo je 
v meni vzbudil veliko občudo-
vanje teh živali, pod vodo pa je 
bilo naravnost sanjsko. Potopi-
li smo se na globino približno 
deset metrov in kmalu se nam 
je pridružil zelo razigran delfin. 
Za potapljača s fotoaparatom 
je pokazal kar nekaj zanimanja, 
verjetno tudi zato, ker je v na-
stavku na ohišju opazoval svojo 

zrcalno podobo. Nenadoma pa 
se je nad menoj pojavila temna 
senca, veliko večja od delfina. 
Sprva nejasna podoba je v na-
slednjih trenutkih dobivala zelo 
jasne poteze. To je bil kit. Ta 
skoraj štiri metre velik sesalec 
se mi je povsem približal in za 
trenutek sta se najini očesi ujeli. 
Fotoaparat sem držal v roki in 
opazoval velikana, na fotogra-
firanje pa sem povsem pozabil. 
Prvi vtis je bil res impresiven. 
Šele, ko je bil kit ponovno viden 
le v obrisih, sem se zavedel pre-
teklega trenutka. Trenerjevih 
gest pod vodo pa sploh nisem 
opazil, zato se mi je približal in 
me s pomočjo potapljaških zna-
kov vprašal, če je vse v redu. Po-
dobnih presenečenj je seveda 
že vajen, zato sem mu z mirno 
kretnjo pokazal, da je vse pod 
kontrolo. Sedaj sem si pripravil 
fotoaparat prižgal bliskavice in 
čakal na novo srečanje. In kit se 
je kmalu vrnil. Tokrat se je pri-
bližal trenerju, ki je zanj imel že 
pripravljeno majhno nagrado – 
malo večjo belo ribo. Delfin, ki 
je vseskozi plaval okoli nas po-
tapljačev, seveda pri nagradi ni 
hotel izostati, zato je trener tudi 
njemu namenil nekoliko manjši 
kos. Ker je bila voda plitka, na 
dnu pa mivka, je bilo seveda 
zelo neugodno, če smo s plavu-

REPORTAŽA

S kitom iz oči v oči
REPORTAŽA
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Skupščina
SPZ

SPZ

tnimi zamahi dvignili pesek. 
Zato sem se skušal čimbolj 
umiriti, pa tudi trenerja in in-
štruktorja sem prosil, da naj 
bosta pri plavanju kar najbolj 
previdna. Medtem se je veli-
ka senca zopet pojavila in se 
ponovno približala trenerju, 
ta pa je z nežnim božanjem 
ljubkoval kita. Iz ust je celo 
vzel regulator zraka in čisto 
zares poljubil kita. Zdelo se 
mi je, kot da se je kit nasme-
jal, saj je sedaj prvič odprl 
svojo veliko čeljust in poka-
zal svoje zobovje, ki sploh ni 
bilo tako majhno. Nežnosti 
med »zaljubljencema« kar ni 
bilo konca, za nameček pa se 
je pridružil še nekoliko ljubo-
sumni delfin. Pred mano so 
se odvijali prizori, ki jih mar-
sikdo le sanja. Meni pa so se 
te sanje dogajale v živo. Tre-
ner mi je s kretnjo namignil, 
da tudi sam lahko pobožam 
kita in delfina, če to seveda 
želim. Le kdo ne bi stegnil 
svoje desnice in se prepustil 
božanskemu občutku, ko je 
roka zdrsela po nenavadno 
gladki in kot guma mehki ki-
tovi koži. Z delfinom pa sem 
se prav poigraval, a tudi pre-
vidnost ni odveč. Prvič sem si 
pod vodo prav od blizu lahko 
ogledal delfinovo zobovje, ki 
sploh ni izgledalo tako nene-
varno. Občutek sem imel, da 
delfin tudi od mene pričaku-
je kakšno nagrado v obliki 
ribe, zato je s svojim kljunom 
stalno oprezal proti moji 
roki, ki pa je bila žal prazna. 
In ker sem seveda želel obdr-
žati vse prste na roki, sem ga 
raje božal po glavi in trupu 
kot pa kljunu.
Z delfinom sem se tako zaba-
val kar nekaj minut, kit pa si 
je medtem očitno vzel »pro-
sto«. A trener ga je s poseb-
no piščalko znova poklical, 
in le nekaj trenutkov kasneje 
je moj pogled proti gladini 
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znova uzrl že znano senco. Kit 
je tokrat zaplaval povsem nad 
menoj. K sreči sem imel prst pri-
pravljen na sprožilcu in nastala 
je verjetno najlepša fotografi-
ja s tega potopa. Drugo roko 
sem visoko dvignil in se dota-
knil kita tik pod čeljustjo. Tako 
je zdrsel mimo moje dlani z vso 
dolžino in spomini na ta čudo-
vit trenutek so za vselej skrbno 
shranjeni. Ko je plaval kit tik 
nad menoj, sem se ob pogledu 
na njegovo repno, horizontalno 
plavut spraševal, kam bo ta pla-
vut usmerjena, ko bo zaplavala 
tik nad mojo glavo. Navzdol ali 
navzgor? A skrb je bila povsem 
odveč, saj se me kit niti dotaknil 
ni s plavutjo. Še dobro nisem po-
doživel tega trenutka, že se mi 
je kit znova približal. Tokrat sem 
svoj pogled ponovno usmeril 
proti njegovemu očesu, ki je 
prestreglo moj pogled in tako 
sta se oba pogleda za trenutek 
spet ujela. Tokrat sem kita opa-
zoval skozi objektiv in pritisk na 
sprožilec je sledil notranjemu 
vzgibu, ki je veleval, da je to 
pravi trenutek. Šele sedaj sem 
prvič pogledal na uro in opa-
zil, da je pred menoj le še nekaj 
minut druženja s to čudovito 
druščino sesalcev pod vodno 
gladino. Trenerja sem zaprosil, 
če se lahko nekoliko odmakne, 
saj sem hotel narediti še nekaj 
posnetkov kita in delfina brez 
potapljačev. A izkazalo se je, da 
je to povsem nemogoče. Bolj ko 
se je trener odmikal, bolj sta mu 
kit in delfin sledila ter se ga do-
tikala. Naposled sem še zadnjič 
pritisnil na sprožilec in zaplaval 
proti plitvini, kjer smo namera-
vali končati potop. In ravno ko 
sem snemal plavuti, se mi je kit 
še enkrat pridružil. K sreči sem 
enemu izmed domačinov že 
prej naročil, naj me slika skupaj 
s kitom, če se bo pojavil v plitvi-
ni. Objeta kot največja prijatelja 
sva se nasmehnila v objektiv in 
tako se je končal eden mojih 
najlepših potopov. 

Sreča v nesreči
Res je sicer, da delfini in kiti ži-
vijo v velikem, a ograjenem 
prostoru v enem izmed zalivov, 
vendar so me s svojimi skoki 
prepričali, da bi ta podvodni 
park lahko zapustili, kadarkoli 
bi se jim zahotelo. Danes v tem 
parku biva pet delfinov in dva 
kita. Samec in samica še nista 
uspela poskrbeti za naraščaj, vsi 
pa si srčno želijo, da se bo tudi to 
enkrat zgodilo. Gre za vrsto kitov 
iz družine ork, saj imajo zelo po-
dobno zobovje. Tako kot orke se 
tudi ta vrsta kitov ne prehranjuje 
s planktonom, temveč z ribami. 
Vendar ti kiti niso nevarni, zato 
so jih v angleščini poimenovali 
kar »false killer whale«. In kako 
se je ta druščina sploh znašla v 
tem vodnem parku. Kita sta pred 
nekaj leti postala žrtve japon-
skih kitolovcev, ki pa ju k sreči 
še niso pokončali. Še preden se 
je to zgodilo, se je našel nek bo-
gat Američan, ki se je odločil, da 
bo od japonskih ribičev odkupil 
pet zajetih kitov. Poleg teh dveh 
kitov so bili namreč zajeti še tri-
je drugi, ki so pozneje žal umrli. 
Kiti so bili nekaj časa v nekem 
parku na Kitajskem, pred leti pa 

so jih preselili v omenjeni vodni 
park Ocean Adventure. Tu so 
zelo hitro postali glavne zvez-
de in tako vsak dan prihajajo 
številni obiskovalci, tako s Fili-
pinov kot iz tujine, in opazujejo 
njihove predstave. Da je seveda 
za gledalce bolj zanimivo, so v 
parku pripravili kar precej ob-
sežen zabavni program, kjer se 
vrstijo točke s kitoma, z delfini, 
pa tudi s tjulnji. Nastop tjulnjov 
me je res malo spominjal na cir-
kuški program, saj oponašanje 
človeka, poplesavanje na suhem 
in podobne neumnosti res niso 
del njegovega običajnega življe-
nja. Pri predstavah z delfini in s 
kitoma pa tega občutka nisem 
imel, čeprav je vse skupaj do po-
tankosti zelo dobro naučeno in 
izvedeno.
Žal je prišel tudi trenutek, ki se 
ga nisem prav nič veselil. Pota-
pljaško in fotografsko opremo 
je bilo potrebno pospraviti in 
se od čudovite druščine poslo-
viti. Ko sem se še zadnjič zazrl 
proti morju, je eden izmed kitov 
ravno presekal mirno površino 
morja ter se pognal visoko nad 
gladino. Lepšega slovesa si res 
ne bi mogel želeti.

Mag. Andrej Voje je dolgoletni podvodni fotograf 
in svetovni popotnik.

andrej.voje@gmail.com

REPORTAŽA

S kitom iz oči v oči
REPORTAŽA
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Če upoštevamo dejstvo, da škar-
poči v idealnih pogojih zrastejo 
do maksimalne teže 800 gramov 
in da v slovenskem morju niso 
ravno pogosti, je ta ulov res ne-
verjeten. Poleg 2,5 kg težkega 
brancina je bila to najlepša riba 
tekme. Tekma je sicer štela tudi za 
prvi krog državnega prvenstva v 
podvodnem ribolovu. Dogodek 
je organiziralo društvo RPD Pi-
ran, vlogo glavnega sodnika pa 
je prevzel Sandi Ramuševič, ki je 
s svojimi jasnimi in glasnimi na-
vodili skrbel za nemoten potek 
tekmovanja. Tekme se je udele-
žilo 21 tekmovalcev iz 4 klubov – 
RPD Piran, Porporella Koper, Tri-
ton Porotorož in PLK Koper. Start 
je bil, kot je že v navadi, pred bi-
všim carinskim pomolom v Izoli 
ob 7:30 uri. Predaja ulova se je 
odvila 6 ur kasneje v Piranu in 
številčni mimoidoči so imeli kaj 
videti. Tehtanje je bilo takoj po 
predaji ulova. Razglasitev rezul-
tatov, podelitev pokalov, okusna 
večerja in zabava s srečelovom 
so sledili zvečer v gostišču Jasna 
v Belvederju.

Škarpoč, težak skoraj 700 
gramov, pravi kapitalec. V 
Piranu ga je v soboto, 11. 
maja, na prvem mednaro-
dnem odprtem prvenstvu 
Primorske v podvodnem 
ribolovu ujel Andrej Kante.

Moreno Matijašič zMagal šestič zapored 

Tekst: Sašo Moškon • Foto: Sašo Moškon

Ko smo se zjutraj zbrali na star-
tnem mestu v Izoli, je bilo vre-
me bolj turobno, mi pa smo bili 
seveda dobre volje in malce za-
topljeni v taktične načrte za tek-
mo. Ob znaku za start je nekaj 
čolnov zdrvelo proti Piranu, ne-
kaj proti Kopru. Na piranski stra-
ni je nekoliko več skalnate obale, 
primerne za lov po luknjah. Tam 
najdemo jate kavalov in večje 
število ugorjev. Na koprski stra-
ni je veliko plitvega, travnate-
ga dna. Tam najdemo več ribe, 
predvsem brancinov in cipljev. 
Vidljivost v morju je bila soli-
dna, oblačno in deževno vreme 
tekmovalcev ni motilo, je bilo 
pa manj ugodno za barkarijole. 
Skoraj vso tekmo je deževalo, 
k sreči brez močnega vetra. Na 
predaji ulova in tehtanju nas je 
razveselilo sonce. Tekma je mini-
la brez večjih zapletov. Glede na 
dogajanje v morju v tednu pred 
tekmo je bilo pričakovati kar ne-
kaj bele ribe. Na predaji ulova se 
je izkazalo, da ribe ni v izobilju, 
a vendarle nekaj več kot smo va-
jeni na domačih tekmah. Seveda 
je bilo največ ugorjev – prvi trije 
so jih imeli skupaj kar 14. Prese-
netljivo so po številčnosti sledili 
brancini. Najlepšega brancina je 

ujel Dušan Erjavec, tehtal je kar 
2.499 gramov in je bil tudi naj-
večja riba na tekmi. Največ bran-
cinov je ujel Kristijan Šumberac, 
med drugim je ujel kar tri ve-
ljavne brancine. Očitno je vreme 
ustrezalo tudi kavalom (konjem), 
sam sem jih med tekmo ujel tri, 
pa tudi Moreno jih je imel ne-
kaj. Poleg že omenjenih ugorjev, 
brancinov, kavalov in škarpoča 
so se med ulovi znašli tudi salpe, 
ciplji, vrane in lumbraki.
Na zmagovalnem odru ni bilo 
presenečenj. Zmagal je Moreno 
Matijašič (RPD Piran), drugi je bil 
Kristijan Šumberac (RČD Porpo-
rella) in tretji Dušan Krajnik (RPD 
Piran). Moreno je na tekmah DP 
nepremagan že dve leti – to je 
bila njegova šesta zaporedna 
zmaga. Nazadnje ga je leta 2011 
premagal tokrat tretjeuvrščeni 
Dušan Krajnik. Sicer je imelo ve-
ljavne ulove kar 14 tekmovalcev 
iz vseh štirih sodelujočih klubov, 
kar je svojevrsten dogodek in 
kaže na to, da je ta dan riba »de-
lala«, kot pravimo podvodni lov-
ci. 
Tokrat je bila odločitev zelo te-
sna tudi v ekipnem delu, kjer je 
ekipa RPD Piran le za točko pre-
hitela ekipo RČD Porporella.

Sašo Moškon je podvodni lovec, doktorski štu-
dent s področja računalništva in oceanografije 
ter velik ljubitelj morja.

 saso.moskon@gmail.com

Podvodni lov
ŠPORT

ŠPORT
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FOTO

DRM Fresh
FOTO

DRM Fresh je že tradicionalno tekmovanje 
podvodnih fotografov, ki se ne glede na vre-
menske pogoje radi pomerijo med seboj.
Vreme nam letos ni bilo naklonjeno, saj nam 
je postreglo z izjemno nizkimi temperatura-
mi, začinjenimi z dobro mero dežja. Vendar 
to ni ustavilo tekmovalcev, 15 fotografov iz 
Slovenije, Hrvaške in Srbije. Fotografi imajo 
5 ur časa, da pod vodo posnamejo fotografi-
je, ki ustrezajo trem kategorijam – »Wide« ali 
širokokotna fotografija, »Riba« ali fotografija 
ribe in najzani-
mivejša »Krea-
tiva« oziroma 
kreativna foto-
grafija.
Čar tovrstnih 
tekmovanj je 
dejstvo, da vsi fotografi tekmujejo v istem 
časovnem okvirju in v istem akvatoriju, foto-
grafije pa se presnamejo direktno s kartice. 
Vsaka naknadna računalniška obdelava (ali 
obdelava v aparatu) je prepovedana. Na ta 
način se v ospredje postavi fotografsko teh-
niko, kompozicijo, iskanje motivov in dobro 
potapljaško tehniko. Konec koncev – to je 
fotografsko tekmovanje in ne tekmovanje 
digitalne obdelave.  Izjema je le kategorija 
»Kreativa«, kjer je dovoljena omejena ob-
delava fotografij v okviru aparata. Kot zani-
mivost lahko še omenim, da je DRM Fresh 
edino tovrstno tekmovanje, kjer se tekmuje 
tudi v kreativni fotografiji, ki fotografom raz-
ličnih držav predstavlja poseben izziv in je 
vsekakor najbolj priljubljena kategorija.
Tekma se je začela ob 10:30 uri in se končala 

Kot vsako leto, se je tudi letos na 
blejskem grajskem kopališču zbra-
la množica navdušencev nad pod-
vodno fotografijo. 

DRM FResh 2013

Tekst: Jure Gasparič • Foto: DRM Fresh

ob 15:30 uri. Do 16:00 ure so vsi fotografi predali spominske 
kartice, na katerih ni smelo biti več kot 101 fotografija. Izbor 
fotografij se je odvijal v dvorani hotela Jelovica.

Naslednje jutro se je zbra-
la žirija v sestavi uveljavlje-
nih podvodnih fotografov: 
Arkadij Popovič – Dadi, 
Milan Tomažin – Tyson in 
Janez Vidrih – Vani.
Zaključna prireditev se je 

začela s pozdravnim nagovorom in projekcijo vseh tekmo-
valnih fotografij, ki so jo spremljali komentarji žirije. Tako so 
se tekmovalci lahko sami prepričali o korektnem delu žirije, 
ki je tudi odgovarjala na zastavljena vprašanja in zagovarjala 
svoje odločitve.
V razredu DSLR je slavil Grega Verč (DPD Tuna), ki se je v vseh 
kategorijah uvrstil med prva tri mesta, njegova fotografija 
v kategoriji »Wide« pa je bila izbrana za najlepši posnetek 
tekmovanja. Drugo mesto je zasedel lanski zmagovalec Rok 
Kovačič (DRM Ljubljana), tretje mesto pa Tomaž Volaj (DPD 
Tuna).
Med kompaktnimi aparati je slavil Marko Gasparič (DRM Lju-
bljana), ki je po številu točk prehitel celo večino tekmoval-
cev z DSLR aparati. Drugo mesto je osvojil lanski zmagovalec 
med kompaktnimi aparati Jaka Ferjan (DRM Ljubljana), tretje 
mesto v skupnem seštevku pa je dosegel Jovan Petrovski 
(Roniti se mora Bela Crkva) iz Srbije.
V ekipni razporeditvi je prvo mesto doseglo društvo DPD Tuna 

iz Ljubljane pred DRM 
Ljubljana in Roniti se 
mora Bela Crkva.
Za konec bi se zahva-
lil še pokroviteljem, 
brez katerih izvedba 
tekmovanja ne bi bila 
možna.
Še enkrat zahvale 
vsem udeležencem in 
čestitke vsem nagra-
jencem.

“Konec koncev – to je fotografsko 
tekmovanje in ne tekmovanje dig-

italne obdelave.”

Foto: Rok Kovačič

Foto: Grega Verč Foto: Marko Gasparič Foto: Jaka Ferjan
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PIRAN - Kjer se srečata morje in mesto
Naš najboljši podvodni fotograf Borut Furlan v svoji novi knjigi bralcem na 204 straneh ponudi 320 vrhunskih 
fotografij z lepotami Pirana in podvodnega sveta v njegovi okolici. Kot prejšnja Borutova knjiga Tihi svetovi, 
se tudi ta odlikuje po perfekciji tako v smislu tehnične izvedbe in umetniškega vtisa, kar na svojevrsten način 
dopolnjujejo še spremna besedila dr. Toma Turka. V nadaljevanju predstavljmo eno tipično stran iz knjige. 
Cena knjige je 42 €, cena s popustom za člane SPZ je 35 €. Naročila oz. informacije na irena@fonda.si ali bo-
rut.furlan@guest.arnes.si. Ob naročilu se sklicujte na vašo št. SPZ.

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

KNJIGA

Piran
KNJIGA
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OGLASI

SPZ oprema
OGLASI

RAČUNALNIK SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE
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OGLASI
OGLASI
SPZ oprema

Dravske elektrarne Maribor

PokrovitelJ koleDarJev
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OGLASI

SPZ oprema
OGLASI
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NAROČILNICA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j

Ime:
Priimek:
Naslov:
Pošta:
e-mail:
Telefon:

Podpis:Kraj in datum:

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

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

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

SANDI LINE
Pobreška 19 a, Koper 
10 % popusta pri nakupu potapljaških 
oblek in ostale opreme 

SPLETNA POTAPLJAŠKA TRGOVINA HE-US
www.potapljaska-trgovina.si
10 % popusta pri nakupu blaga preko spleta

BELINDA SPORT TRGOVINA 
Mlinska 1 (nova avtobusna postaja)
2000 Maribor 
tel.: 02/252 54 40, 041 601 818, 041 601 515
Popusti za člane SPZ

MIKROTEH d.o.o.
Dravska ulica 17, 2345 Bistrica ob Dravi
tel.: 070 707 970, www.mikroteh.si
10% do 25% popusta za biometrično opremo, tonerje 
in kartuše za tiskalnike, pregled gasilnikov, hidrantov, 
varstvo pri delu in druge storitvene dejavnosti

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

KEMIČNA ČISTILNICA IN PRALNICA GRAH
Zadružna 1, Černelavci, 9000 M. Sobota
tel.: 02/522 13 22
10% popusta na storitve

ODVETNIK JURIJ GROS
Baragov trg 1, Trebnje
10% popusta na pravne storitve

RENAULT AVTO KOLETNIK
Ul. Kraljeviča Marka 15, 2000 Maribor
tel.: 02/234 05 52
10% popusta pri nakupu rezervnih delov

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

KOVINOPLASTIKA PAVLINJEK IN ROTO D.O.O.
Temlinova 4, 9000 M. Sobota
tel.: 02/527 19 03, www.roto.si
10% popusta pri nakupu kajakov in kanujev

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

A DO Ž PRAVNO SVETOVANJE IN STORITVE, 
ROBERT FERLEŽ S.P.
Kajuhova 70A, 2310 Slovenska Bistrica, 
GSM: 041 217 570, 
email: adoz.pravno@gmail.com
10% popusta pri sestavi odškodninskih zahtevkov, 
pogodb in drugih pravnih storitev

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

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

SPLETNO OBLIKOVANJE, GAŠPER BIZJAK S.P.
Vodnikova 103, 1000 Ljubljana
Tel: (040) 775 - 313
http://www.b-online.si/
20% popusta, za izdelavo spletne strani

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

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

Popust lahko uveljavite ob predložitvi kupončkov in 
članske izkaznice SPZ.  

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

KLUB SPONZORJEV SPZ

SCUBATOM   d. o. o.                        
NORIK SUB   d. o. o.
DIVESTRONG d.o.o.
EUROMARK d. o. o.
VINTER ŠPORT s.p.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uveljavite ob predložitvi članske izkaznice SPZ.

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

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

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

G U M A R   d. n. o.
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KLUB SPONZORJEV SPZ

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

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% popusta pri nakupu vstopnic 
za Tehniški muzej

GEMCO D.O.O.
Mucherjeva ulica 3, 1000 Ljubljna - trgovina Aquamania, 
Šmartinska cesta 152 (BTC - hala 3), 1000 Ljubljana
10% popusta pri nakupu blaga in storitev ob plačilu z gotovino
5% popusta pri nakupu blaga in storitev ob plačilu s kartico

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 spz@spz.si 

KLUB SPONZORJEV SPZ

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

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

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

SANDI LINE
Pobreška 19 a, Koper 
10 % popusta pri nakupu potapljaških 
oblek in ostale opreme 

SPLETNA POTAPLJAŠKA TRGOVINA HE-US
www.potapljaska-trgovina.si
10 % popusta pri nakupu blaga preko spleta

BELINDA SPORT TRGOVINA 
Mlinska 1 (nova avtobusna postaja)
2000 Maribor 
tel.: 02/252 54 40, 041 601 818, 041 601 515
Popusti za člane SPZ

MIKROTEH d.o.o.
Dravska ulica 17, 2345 Bistrica ob Dravi
tel.: 070 707 970, www.mikroteh.si
10% do 25% popusta za biometrično opremo, tonerje 
in kartuše za tiskalnike, pregled gasilnikov, hidrantov, 
varstvo pri delu in druge storitvene dejavnosti

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

KEMIČNA ČISTILNICA IN PRALNICA GRAH
Zadružna 1, Černelavci, 9000 M. Sobota
tel.: 02/522 13 22
10% popusta na storitve

ODVETNIK JURIJ GROS
Baragov trg 1, Trebnje
10% popusta na pravne storitve

RENAULT AVTO KOLETNIK
Ul. Kraljeviča Marka 15, 2000 Maribor
tel.: 02/234 05 52
10% popusta pri nakupu rezervnih delov

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

KOVINOPLASTIKA PAVLINJEK IN ROTO D.O.O.
Temlinova 4, 9000 M. Sobota
tel.: 02/527 19 03, www.roto.si
10% popusta pri nakupu kajakov in kanujev

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

A DO Ž PRAVNO SVETOVANJE IN STORITVE, 
ROBERT FERLEŽ S.P.
Kajuhova 70A, 2310 Slovenska Bistrica, 
GSM: 041 217 570, 
email: adoz.pravno@gmail.com
10% popusta pri sestavi odškodninskih zahtevkov, 
pogodb in drugih pravnih storitev

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

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

SPLETNO OBLIKOVANJE, GAŠPER BIZJAK S.P.
Vodnikova 103, 1000 Ljubljana
Tel: (040) 775 - 313
http://www.b-online.si/
20% popusta, za izdelavo spletne strani

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

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

Popust lahko uveljavite ob predložitvi kupončkov in 
članske izkaznice SPZ.  

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

KLUB SPONZORJEV SPZ

SCUBATOM   d. o. o.                        
NORIK SUB   d. o. o.
DIVESTRONG d.o.o.
EUROMARK d. o. o.
VINTER ŠPORT s.p.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uveljavite ob predložitvi članske izkaznice SPZ.

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

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

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

G U M A R   d. n. o.
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