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NAPOVEDNIK
NAPOVEDNIK
Aktualni dogodki

Dobri možje iz Drave
Slovenska obala
PD Maribor 
KONTAKT:  Vojo Erakovič
 041 380 908
 vojo.erakovic@pdmb.net

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

DRM Online

DRM Ljubljana 
KONTAKT:  Jure Gasparič
 drm-online@drm-drustvo.si

Tradicionalni Božični potop
Renče
DPD Soča 
KONTAKT:  Andrej Šekli
 041 558 705
 info@dpdsoca.si

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

DECEMBER

DECEMBER

DECEMBER

DECEMBER

DECEMBER
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25

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.

Luwigana Tournament 2013
Bazen Tivoli, Ljubljana
DPA pH Ljubljana 
KONTAKT:  Peter Grosman
 041 792 984
 uwh.slo@gmail.com

NovEMBER

30
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UVODNIK
Licitacije za šport

Ni naključje, da se v uvodniku pogosto dota-
knemo naših podvodnih športnikov, ki nas 
redno razveseljujejo z mednarodno odmev-
nimi rezultati. Slednji so vredni še toliko več, 
saj si športniki večino priprav in tudi ude-
ležbo na tekmovanjih financirajo sami. Ne-
dvomno je nekaj hudo narobe s sistemom, 
kategorizacijami in drugimi pravili, če država 
kljub nespornim uspehom vsako leto našim 
športnikom iz državnega proračuna nameni 
manj sredstev, kot jih Komiteju za šport zago-
tavlja Slovenska potapljaška zveza iz svojega 

proračuna. Del teh sredstev se zagotavlja tudi iz članarin SPZ, zato smo 
članom Zveze pripravili novo ugodnost, s katero bomo hkrati podpirali 
naše športnike.
Akcijo smo poimenovali Ugodno licitiram, športnike podpiram. Organi-
zirali bomo licitacije za potapljaško opremo in storitve, ki jih bomo po-
nudili članom SPZ. Izklicna cena izdelkov bo zmeraj petina njihove tržne 
vrednosti, prizadevali pa si bomo pridobiti tudi čim več unikatnih izdel-
kov, ki jih zaradi njihove enkratnosti ali drugih posebnosti na trgu ni moč 
kupiti.
Podrobnosti o poteku in izvedbi akcije predstavljamo v nadaljevanju re-
vije, k sodelovanju pa vabimo vse, ki bodisi z izdelki bodisi kot kupci lah-
ko podprete akcijo in tako prispevate k še uspešnejšim uvrstitvam naših 
športnikov. Vse izdelke bomo v Potapljaču tudi podrobneje predstavili.
Ob poročilih z državnih prvenstev lovcev in fotografov, opisu enega 
izmed vrhunskih kompenzatorjev plovnosti, reportažah in drugih pri-
spevkih v tokratnem Potapljaču še posebej opozarjamo na prispevek, v 
katerem so predstavljena najpomembnejša osnovna dejstva povezana 
s potapljanjem otrok, čemur bomo v prihodnje namenjali še več pozor-
nosti. 
Aktiven je bil tudi Komite za izobraževanje, ki je organiziral tečaj za 
CMAS inštruktorje potapljanja, katerim so se pridružili tudi tečajniki za 
potapljače P3. Vsem za uspešno opravljene tečaje iskreno čestitamo, 
inštruktorjem pa želimo uspešno in varno poučevanje bodočih pota-
pljačev.

dr. Mitja Slavinec

UVODNIK

LICITACIJE ZA ŠPORT

Urednik:
dr. Mitja Slavinec
Tehnični urednik:
Igor Praprotnik
Prelom:
Daniel Fujs
lektorica:
Alenka Farkaš
oblikovanje:
mag. Nuša Pavlinjek
Rok Kovačič

Uredniški odbor:
Vladimir Ban, Borut Furlan, Marko Hlebec, Rok Kovačič, dr. Lovrenc Lipej, 
dr. Igor B. Mekjavič, Matko Mioč, mag. Nuša Pavlinjek, dr. Mitja Slavinec, 
Marko Šifrar, Igor Urh, Boris Vuga
Založnik, tisk: 
Tiskarna aiP Praprotnik d.o.o. 
Tavčarjeva 14, Černelavci, 9000 Murska Sobota
info@tiskarna-aip.si, www.tiskarna-aip.si
Revijo sofinancira:
Fundacija za šport RS
Fotografija na naslovnici
Rok Kovačič

Celovška 25, 1000 ljubljana,
www.spz.si, spz@spz.si

Slovenska potapljaška zveza
                             za varno potapljanje

URADNE URE: vsak torek od 17-18 ure, tel.: 051 226 543

www.spz.si
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Kompenzator Black Ice je nada-
ljevanje zgodbe kompenzatorja 
plovnosti Black Diamond, naj-
bolj prodajanega heavy duty 
kompenzatorja na svetu.
Prvi potop s kompenzatorjem 
Black Ice sem opravil aprila letos 
in do danes z njim opravil okoli 
150 potopov.
Seveda sem si pred prvim poto-
pom najprej prebral spremne 
besed proizvajalca, ki so me 
takoj navdušile. V nadaljevanju 
navajam besede proizvajalca: 
»Apeks Black Ice je trden kom-
penzator plovnosti z integri-
ranimi utežmi, ki je namenjen 
bolj izkušenim potapljačem. 
Kljub svoji robustni konstrukci-
ji in izgledu je zelo udoben, se 
lepo prilega in je stabilen zara-
di Wrapture Harness sistema. 
Zaradi svoje prilagodljivosti v 
nastavitvah se lahko prilega ko-
murkoli, na voljo pa je v treh ve-
likostih in v črni barvi.«
Wrapture Harness Sistem - za-
radi patentiranih vrtljivih sponk 
na ramenih in zelo tanke hrbtne 
plošče ta sistem omogoča veli-
ko udobje in stabilnost. Wrap-
ture sistem preprečuje »vzdi-
govanje« BCD-ja na površino. 
Izven vode pa omogoča, da je 
jeklenka čim bližje težišču vaše-
ga telesa in da se teža prenaša k 
vašim bokom, zato je vaša drža 
pokončna, jeklenka pa stoji 
navpično.
Apeks Black Ice ima zelo različ-
ne možnosti nastavitev pasov 
na ramenih in na bokih, zato se 
lahko po meri prilagodi v vseh 
treh velikostih.
Sure Lock Mechanical Weight 
Release System - omogoča var-
no odstranitev uteži z enim sa-

Pred približno devetimi 
meseci je AQUA LUNG iz-
delal nov kompenzator 
plovnosti, APEKS Black 
Ice.

APEKS BLACK ICE

Tekst: Maja letica, Matko Mioć • Foto: Aqualung

mim potegom. Vstavljanje uteži 
je prav tako enostavno - vstavi-
mo in »kliknemo«. S sistemom 
Sure Lock so uteži na varnem. 
Če jih želimo odstraniti, jih pre-
prosto potegnemo za ročaj.
Z dvema dvoprostornima žepo-
ma za uteži spredaj in dvema 
neodstranljivima žepoma zadaj 
lahko v vsak BCD vstavimo do 
19 kilogramov uteži, ne glede 
na velikost.
Apeks Black Ice je lahko opre-
mljen tudi za uporabo dvojnih 
jeklenk.
Apeks Black Ice ima štiri izpu-
stne ventile, vsakega v enem 
vogalu. Trije so ploščati ventili, 
ki se tesno prilegajo in so zelo 
učinkoviti. Izpustni ventil na 
zgornjem levem delu BCD-ja je 
namenjen hitremu izpustu, na-
haja pa se na vrhu Powerline in-
flatorske cevi.
Powerline sistem se ponaša z 
eno najhitrejših enot polnjenja 
z zrakom, ki je varna pred okolj-
skimi vplivi, vgrajene pa ima 
sponke, ki obdržijo nizkotlačno 
cev tesno na svojem mestu.
Zračni žep ima več prehodov, ki 
omogočajo prosto pretakanje 
zraka z leve strani na desno.
Levi žep je globok, idealen za 
shranjevanje rezervne maske, 
desni žep pa je večnamenski 
in zavarovan z močno zadrgo. 
Prostor za shranjevanje noža 

najdemo na levem samoza-
pornem žepu, ki omogoča 
nošenje več različnih Sque-
eze Lock nožev in hkrati la-
hek dostop do njih.
Apeks Black Ice ima tudi pet 
širokih D-ringov iz nerjave-
čega jekla za vso dodatno 
opremo.
Priznam, še preden sem pr-
vič skočil z njim v vodo, sem 
vedel, da bo ta kompenza-
tor plovnosti še dolga dese-
tletja z mano pod vodo.
Če izpostavim zgolj 4 stva-
ri, ki so me navdušile:

1. MOŽNOST PRILAGAJANJA NA-
RAMNIC IN PASU: Izredna funkci-
ja, ki se izkaže predvsem takrat, 
ko se potapljamo z mokro ali s 
suho obleko. V treh minutah ga 
lahko podaljšamo in razširimo ali 
skrajšamo ali zožimo. Kompenza-
tor plovnosti je vedno prave ve-
likosti, sploh ni več pomembno, 
kakšno obleko nosimo.
2. POPOLNO PRILAGAJANJE TE-
LESU: Kompenzator plovnosti 
med celotnim potopom stoji na 
svojem mestu in se tesno prilaga-
ja telesu. Se ne vrti in ne dviguje 
med dvigom. 
3. INTEGRIRANE UTEŽI: Starejši ko 
si, bolj ceniš malenkosti, ki ti po-
lepšajo življenje. Sam potrebujem 
za mokro obleko 4 kg uteži in za 
suho obleko 9 kg. In kot ste pre-
brali že v spremni besedi proizva-
jalca, v kompenzator lahko naloži-
te do 19 kg uteži. Problem rešen.
4. ROBUSTNOST MATERIALOV: 
Potapljaška oprema je namenje-
na potapljanju in ne »glancanju«. 
Po 150 potopih je kompenzator 
plovnosti popolnoma nedota-
knjen in izgleda tako, kot da bi ga 
pravkar vzel iz trgovine. 

Vsak, ki si želi, si ga lahko ogleda v 
trgovini na Gerbičevi 61 v Ljublja-
ni. Možno ga je preizkusiti tudi v 
vodi. Več informacij na info@di-
vestrong.si ali na 040 626 526 ali 
www.divestrong.si.

OPREMA

Kompenzator plovnosti
OPREMA



71 - 2013 • Potapljač • 5 

Moj serviser

OPREMA
OPREMA

Redno in kakovostno servisiranje po-
tapljaške opreme, pri pooblaščenih 
serviserjih, je najzanesljivejša garan-
cija, da pod vodo ne bo prihajalo do 
potapljaških incidentov, zaradi napak 
pri opremi. 
Z akcijo MOJ SERVISER člane SPZ 
informiramo kdo so pooblaščeni 
serviserji potapljaške opreme v Slove-
niji, storitve serviserjev pa približamo 
uporabnikom. 
Potapljače želimo tudi dodatno mo-
tivirati, da ustrezno skrbijo za svojo 
potapljaško opremo, sploh ker je je-
sen idealen čas za servis regulatorjev, 
jeklenk in druge opreme.
Podatki o navedenih serviserjih so 
verodostojni, saj so se vsi serviserji 
izkazali s kopijami potrdil o uspo-
sobljenosti in licenciranju. Posebej 
izpostavljamo serviserje, ki so se od-
ločili, 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 Seznam pooblaščenih serviserjev 
potapljaške opreme:

Scubatech servis, 
Bojan Jenko s.p.

VINTER ŠPORT 
Martin VINTER 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 
10% popusta za člane SPZ

Čopova ulica 2, 2310 Slovenska Bistrica
tel. 041 793 984 

e-mail: dive@vinter-sport.com, 
www.vinter-sport.com

servis za opremo znamke: 
Poseidon, Apeks, Subgear, Scubapro, Soprassub 

vsaj 10% popusta za člane SPZ

Gemco d.o.o., 
PE Aquamania

Belinda Sport, 
Belinda Majcen s.p.

CPA d.o.o.
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IZOBRAŽEVANJE

Potapljanje otrok
IZOBRAŽEVANJE

Večina potapljačev se nas 
sreča s potapljanjem otrok 
takrat, ko želimo učiti svo-
jega ali prijateljevega otro-
ka, ne zavedamo pa se zah-
tevnosti tega poučevanja 
in pri tem večkrat naredi-
mo tudi napake.

Tekst: igor Urh • Foto: Goran Klemenčič, 
igor Urh

potapljanje otrok

V nekaterih državah je poučevanje 
otrok na visoki ravni in ga celo uvr-
ščajo med dodatne dejavnosti šol-
skih otrok po pouku.
V Sloveniji je Slovenska potaplja-
ška zveza že pred več leti s semi-
narjem za inštruktorje potapljanja 
otrok začela z organiziranim pou-
čevanjem potapljanja otrok, ki se 
je predvsem s praktičnim delom 
Dušana Kavsa dobro uveljavilo. Pri-
pravljena so bila pravila in gradiva 
za tečaje otroškega potapljanja, 
natisnjene so bile tudi otroške po-
tapljaške knjižice, diplome in izka-
znice. 
Pri poučevanju potapljanja se pri 
otrocih velikokrat razmišlja le kot 
o pomanjšanem odraslem pota-
pljaču z manjšimi fizičnimi spo-
sobnostmi, vendar je pri otroku 
potrebno upoštevati številne ome-
jitve in zadržke, kar bom skušal pri-
kazati.

Psihološke omejitve
Najprej pri otrocih pomislimo na 
težje dojemanje fizikalnih zakonov, 
ki jih učimo na začetnem potaplja-
škem tečaju, izračune porabe zraka 
ipd. Pomembnejše od fizikalnih za-
konov pa so omejitve razumevanja 
življenjsko važnih stvari, kot so: 
- Sposobnost razumevanja osnov-

nih pravil varnega potapljanja in 
posledic njihovih kršitev (hitrost 
dviga, enakomerno dihanje, pre-
poved zadrževanja zraka med 
dvigom itd.).

- Pomanjkanje občutka smrtnosti 
in razumevanja, da ima napaka 
lahko za posledico smrt ali inva-

lidnost. 
- V krizni situaciji, kjer je na razpo-

lago več možnosti, otrok ni spo-
soben prave odločitve.

- Pri otroku, v enaki situaciji, hitreje 
nastopi panika kot pri odraslem.

Fiziološki zadržki
Ne glede na dobro zdravstveno 
stanje otroka je zaradi nedokon-
čane rasti možnost tveganja večja 
kot pri odrasli osebi ali otroku, ki je 
starejši od 8 let. V svetu zaenkrat še 
ni bilo točnih raziskav z dovolj veli-
kim številom otroških potapljačev, 
saj je to preveč občutljiva tema, da 
bi se na otrocih zaradi znanstvenih 
dognanj delalo poskuse oz. bolj in-
vazivne raziskave. Kljub temu pa je 
ugotovljeno sledeče:
- PFO (odprtje prehoda med levim 

in desnim preddvorom srca): pri 
otrocih je odkrit večji procent 
PFO kot pri odraslih (več kot 50 
%) – nedokazano, premajhno 
število pregledanih otrok.

- V obdobju rasti do 18 leta rastejo 
dolge kosti iz predela blizu njiho-
vega konca. Ta predel ni prekrva-
vljen in se oskrbuje s potrebnimi 
snovmi preko difuzije s sosednje-
ga, prekrvavljenega dela kosti. 
Pri poškodbi tega dela kosti lah-
ko pride do motnje v njeni rasti.

 Do sedaj ni dokazov, da so ti deli 
kosti pri otroku bolj občutljivi na 
dekompresijsko     bolezen kot 
pri odraslem. 

- Otroci imajo ožjo Evstahijevo cev 
in težje izenačujejo pritisk kot 
odrasli.

Barotravma pljuč
Vsak inštruktor potapljanja ve, da 
mora začetnikom na tečaju dobro 
razložiti možnost za poškodbo 
pljuč in da je to edina poškodba, 
ki bi lahko močno prizadela zače-
tnika. Ta nikakor ne bo imel mo-
žnosti za dekompresijsko obolenje 
ali globinsko pijanost. Pljuča pa 
se poškodujejo že, če se po glo-
bokem vdihu zraka iz potapljaške 
jeklenke na dnu bazena dvigne-

mo z »globine« 1,2 m na površino. 
Otroku lahko to nevarnost dobro 
razložimo in mu npr. tudi praktično 
pokažemo, tako da na dnu bazena 
napihnemo balon, ga zavežemo 
in spustimo na površino. Vendar 
pa obstajajo fiziološke razlike med 
odraslo osebo in otrokom, zaradi 
katerih lahko pride do poškodbe 
otrokovih pljuč, kljub temu da je 
med dvigom pravilno dihal. 
- Multiplikacija alveol se zaključi z 

8 letom.
- Otroci mlajši od 8 let imajo lahko 

v pljučih predele, ki so slabo pre-
dihani.

- Zaradi razlik v razvoju otrok je 
varna meja glede razvoja pljuč 
10 let (pri mlajših otrocih je po-
trebna zdravniška ocena o tele-
sni zrelosti).

- Večina potapljaških asociacij po-
stavlja starost 8 let kot spodnjo 
mejo za potapljanje otrok.

Astma
Vedno več otrok ima lažjo obliko 
astme, ki ga pri normalni dejavno-
sti niti ne omejuje, pri potapljanju 
pa bi bil pri otroku napad astme 
lahko usoden. Posledica astmatič-
nega napada je omejena možnost 
izenačevanja tlaka zraka v pljučih 
med dvigom, kar ima za posledico 
poškodbo pljuč in arterijsko plin-
sko embolijo, ki lahko prizadene 
različne dele možganov. 
- Rizični faktorji, ki lahko pri otro-
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Igor Urh je inštruktor potapljanja in predsednik 
Komiteja za izobraževanje pri Slovenski potaplja-
ški zvezi.

urh313@gmail.com
sola@spz.si

Potapljanje otrok

IZOBRAŽEVANJE
IZOBRAŽEVANJE

ku sprožijo astmatični napad so: 
mraz, fizični napor, suh zrak in 
strah.

- V primeru astmatičnega napada 
pod vodo bo otrok reagiral pa-
nično prej kot odrasel potapljač.

Podhladitev
Otrok, ki se želi potapljati, bi moral 
imeti tanjšo neoprensko obleko, 
najbolje s kratkimi rokavi in krat-
kimi hlačnicami. Taka obleka je ce-
novno ugodnejša kot cela obleka, 
poleg tega pa je zaradi rasti otroka 
uporabna dalj časa.
- Otroci imajo večje razmerje med 

površino in volumnom telesa kot 
odrasli in se zato hitreje podhla-
dijo.

- Otroci večinoma ne priznajo, da 
jih zebe. 

dekompresija
Na trgu še ni inštrumentov oz. ta-
bel, ki bi odgovarjali dekompresiji 
otrok, zato je edina možnost, da 
se z otrokom potapljamo tako, da 
smo daleč od mejnih vrednosti za 
dekompresijo na potapljaškem ra-
čunalniku, hitrost dviga mora biti 
počasnejša od 10 m/min in obve-
zen je preventivni dekompresijski 
postanek 3 minute na globini od 3 
do 6 m.
- Dekompresijske tabele in pota-

pljaški računalniki niso narejeni 
za potapljanje otrok.

- Otroci zahtevajo drugačne de-
kompresijske tabele zaradi razlik 
v: metabolizmu, sestavi tkiv in 
prevajanju toplote (sprememba 

v prekrvavitvi in s tem hitrosti 
desaturacije).

Potapljaška oprema
Večina potapljačev ve, da morata 
imeti dihalka in potapljaški regu-
lator manjši ustnik, ki je primeren 
otrokovim ustom. Seveda je tudi 
maska manjša, saj mu drugače v 
vodi ne bi tesnila.
Plavuti morajo imeti celotno stopa-
lo in ne le jermena, ker je otrokova 
peta manj izrazita kot pri odraslem 
in mu zato jermen plavuti lahko 
zdrkne s pete.
Druga stvar pa je potapljaška je-
klenka. Otrok ne potrebuje samo 
manjše jeklenke zaradi manjše 
porabe zraka in plitvega potaplja-
nja, največja velikost jeklenke je 
določena tudi z njegovo telesno 
višino. Otrok se naj postavi ob sto-
ječo jeklenko, jo s stegnjeno roko 
prime za ventil in dvigne od tal. Če 
se mora za dvig jeklenke nagniti na 
nasprotno stran, je jeklenka zanj 
prevelika.
Otroka je tudi težje naučiti, da 
mora jeklenka ležati, če nismo po-
leg nje oz. ni pod našim nadzorom. 
Pri poučevanju otrok pa zelo hitro 
pride do tega, da otrok nenamer-
no zadane jeklenko, ta pade in 
lahko poškoduje otroka ali pa se 
poškoduje potapljaška oprema. 
Najenostavnejši način, da prepre-
čimo padanje jeklenk je, da sna-
memo zaščitni čevelj z jeklenke in 
otrok jo bo prisiljen položiti na tla, 
kadar je ne bo imel v roki.

Potapljanje v paru z otrokom
Med potopom je v začetku naj-
bolje, da otroka držimo za roko, 
ker ga imamo lahko na ta način 
ves čas pod kontrolo, otrok pa bo 
imel večji občutek varnosti. Ka-
sneje lahko uporabimo varnostno 
vrv, ki otroku pod vodo omogoča 
večjo samostojnost. Vrv naj bo 

dolga največ 3 m, na obeh koncih 
naj bo zategljiva zanka, ki jo sebi 
in otroku nataknete na roko. Na 
sredini vrvi je dobro, da pritrdimo 
majhen plovec, da se vrv med po-
topom ne zatika ob dno, temveč 
ostane ves čas napeta ne glede 
na oddaljenost otroka od odrasle 
osebe.
Preden se odločimo za potaplja-
nje z otrokom, se moramo zave-
dati tudi sledečih dejstev:
- Odrasel potapljač se zaradi otro-

kove varnosti sme potapljati le z 
enim otrokom.

- Otroka lahko uči potapljanja le 
ustrezno usposobljen inštruktor, 
ki je seznanjen z vsemi poseb-
nostmi tovrstnega potapljanja.

- Potop z otrokom je solo potop.
- Otrok ni niti fizično niti psihično 

sposoben rešiti odraslega pota-
pljača ali drugega otroškega po-
tapljača.

- Odrasel potapljač mora biti 
ustrezno usposobljen in opre-
mljen za solo potop.

- V primeru nezgode odraslega 
potapljača bo moral otrok živeti 
z dejstvom, da ni mogel prepre-
čiti smrti odraslega. 

Kljub vsem naštetim nevarnostim 
oz. zadržkom, ki nastopijo pri po-
tapljanju otrok, pa mu lahko s 
tem, da ga naučite pravilnega po-
tapljanja, odprete svet, v katerega 
se bo lahko vračal celo življenje. 
Potapljanja ga učite le v primeru, 
da si tega otrok res sam želi in to ni 
le vaša želja oz. želja staršev.
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S to akcijo želimo povezati po-
tapljače v krog, kjer vsak nekaj 
dobi. 
Licitacije bodo potekale preko 
elektronske pošte. Vsem članom 
SPZ-ja bomo na njihov elektron-
ski naslov posredovali povabilo 
k licitaciji s podrobnejšimi na-
vodili in predstavitvijo izdelka 
ali storitve. Akcijo bomo pri-
čeli 15. novembra, sproti pa jo 
bomo predstavljali tudi na sple-
tni strani www.spz.si in v reviji 
Potapljač. V kolikor po tem da-
tumu ne boste prejeli povabila, 
preverite na spletni strani www.
spz.si v aplikaciji, ki jo najde-
te levo zgoraj pod »Prijava čla-
nov« (http://spz.jump.org/clan.
php?prikaz=login), ali je v bazi 
podatkov vaš veljavni elektron-
ski naslov (za vstop v aplikacijo 
morate navesti ime, priimek, da-
tum rojstva in številko SPZ iz-
kaznice). Preverite, ali povabilo 
morda ni zašlo med neželjeno 
pošto (spam), številko SPZ izka-
znice pa lahko preverite na ra-
cun@spz.si. 
V Komiteju za šport upamo na 
velik odziv, najprej kupcev, ki 
boste zagotavljali sredstva za 
potrebe potapljaških športov, 
posledično pa tudi sponzorjev, 
ki jih bo velik odziv spodbudil k 
ponudbam, za katere se pripo-
ročamo na sport@spz.si. Iskrena 
hvala vsem donatorjem, ki ste že 
napovedali donacije in izkazali 
zaupanje v to novost ter željo, da 
pomagate športnikom. 

Slovenska potapljaška 
zveza organizira licita-
cijo izdelkov in storitev, 
katere izkupiček je v celo-
ti namenjen Komiteju za 
šport, ki si od sponzorjev 
prizadeva za vas pridobi-
ti kakovostne izdelke in 
storitve.

Ugodno licitiram, športnike podpiram

Tekst: Marko Šifrar • Foto: Marko Šifrar

Želimo vam, da naj-
dete veliko zanimivih 
izdelkov in storitev po 
ugodnih cenah! Pa ne 
preveč ugodnih: ne 
pozabite, da je izku-
piček licitacij v celoti 
namenjen športni-
kom potapljačem, ki 
uspešno zastopajo 
našo državo na naj-
večjih mednarodnih 
tekmovanjih in si vedno morajo delno sami kriti stroške udeležbe. 
Poskušajmo zbrati čim več, ker izkupiček v tem primeru ne pomeni 
dobička prodajalca, pač pa znižanje lastnih stroškov športnikov.
Za konec še kratka predstavitev prvega izdelka: vrhunske karbon-
ske plavuti Proteus s podpisom večkratnega slovenskega rekorder-
ja Sama Jeranka, ki jih tudi sam uporablja. Plavutke nudijo izjemno 
lahkoto gibanja pod vodno gladino. Kot je razbrati iz imena, akcijo 
pričenjamo z vrhunskim slovenskim izdelkom, kar ni naključje, saj z 
akcijo želimo opozoriti tudi na domače znanje in predstaviti vrhun-
sko ponudbo naših izdelkov.

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

sport@spz.si

SPZ

Licitacije za šport
SPZ
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Tak brancin je že sam po 
sebi lep ulov, ujeti tako 
ribo na tekmi, pa je še veli-
ko večji uspeh!

Tadej ujel skoraj 3,5 kg Težkega brancina

3.349 gramov težkega brancina je 
ujel v zaključnem krogu državne-
ga prvenstva v podvodnem ribo-
lovu. 
Tekmo je v soboto, 5. oktobra, 
organiziralo društvo RČD Porpo-
rella. Udeležilo se je je 18 tekmo-
valcev iz 4 slovenskih društev. Kot 
ponavadi je trajala 6 ur, lovilo se je 
povsod v slovenskem morju, kjer 
je to dovoljeno. Tekmovalci so po 
tekmi ulov predali na ribiškem 
pomolu v Kopru. Poskrbljeno je 
bilo za priveze čolnov, na kopnem 
pa je organizator tekmovalce pri-
čakal s toplimi »bobiči« in pijačo. 
Žal je med predajo ulova in tehta-
njem deževalo, tako 
da je bilo gledalcev 
nekaj manj od priča-
kovanj, vzdušje pa 
kljub vsemu odlično. 
Tokrat je le 8 tekmovalcev imelo 
veljaven ulov. Ulovljenih je bilo 
18 veljavnih primerkov ugorja in 
14 veljavnih rib, od tega 6 vran, 4 
brancini, 3 ciplji in 1 orada. 
Zmagovalec tekme je bil, že osmič 
zapored, Moreno Matijašič. Na 
drugo mesto se je uvrstil Sašo Mo-
škon, tretje mesto pa je zasedel 
Dušan Erjavec. V ekipni razvrsti-
tvi je prepričljivo slavilo društvo 
RPD Piran. Pokal za največjo ribo 
si je prislužil Tadej Špeh iz RČD 
Porporella. Tadej je v tem elemen-
tu odličen. Letos je namreč že 
na mednarodni tekmi v Rovinju 
prejel nagrado za največjo ribo v 
konkurenci okoli 150 podvodnih 
lovcev iz celotne Evrope!
Ker je bil to zadnji krog DP za leto 
2013, smo dobili tudi končno 
razvrstitev državnega prvenstva. 
Državni prvak je drugo leto zapo-
red postal nepremagljivi Moreno 
Matijašič. Sledil mu je debitant na 
stopničkah državnega prvenstva 

Tekst: Sašo Moškon • Foto: Silvo vran

Sašo Moškon. Na tretje mesto se 
je uvrstil izkušeni Dušan Krajnik. 
Najuspešnejše društvo letošnje 
sezone je RPD Piran.

Na vseh treh tekmah letošnje-
ga državnega prvenstva smo 
spremljali tesne obračune med 

društvoma RPD Piran in RČD 
Porporella. Na obeh slovenskih 
tekmah so slavili Pirančani, na 
lošinjski pa Porporella. Končni 

naslov je šel zaslu-
ženo v roke Piran-
čanom. Upamo, da 
bomo tudi drugo 
leto spremljali za-

nimive obračune in da se mor-
da še katero društvo vmeša v ta 
boj.

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

 saso.moskon@gmail.com

“Končni naslov je šel zasluženo v 
roke Pirančanom.”

ŠPORT
ŠPORT

Podvodni lov
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Hladne jesenske temperature, 
dež in napoved burje so bili do-
bri razlogi, da se je marsikateri 
tekmovalec raje odločil preživeti 
konec tedna kje drugje.
Kot vsako leto se je prvenstvo 
odvijalo na piranski Punti. Zjutraj 
so se začeli zbirati tekmovalci, ki 
so pred center nosili zaboje s po-
tapljaško in fotografsko opremo. 
Center Sub Net je za nas priskrbel 
klopi in ogromne senčnike, ki so 
občutljivo fotografsko opremo 
ščitili pred dežnimi kapljami. Na 
voljo smo imeli tudi sode s sladko 
vodo za razsoljevanje ohišij,  bli-
skavic in inštrumentov, potaplja-
ško opremo pa je ves dan spira-
la mati narava. Tudi za prezeble 
potapljače je bilo poskrbljeno v 
garderobi z vročimi tuši.
DRM Open je tako imenovano 
»splash in« tekmovanje, kar po-
meni, da tekmovalci fotografije 
naredijo na licu mesta v istem 
časovnem okviru in istem akva-
toriju. Start je bil ob 10.30 uri. Od 
tega trenutka dalje so tekmovalci 
imeli pet ur časa, da posnamejo 

Letošnje državno in odprto 
prvenstvo v podvodni fo-
tografiji je potekalo pred-
vsem v znamenju slabega 
vremena.

Tekst: Jure Gasparič • Foto: Tekmovalci, irena Čok

DP v PoDvoDni fotografiji in DrM oPen

Podvodna fotografija

FOTO
FOTO

fotografije, ki ustrezajo trem ka-
tegorijam. Kakršnakoli obdelava 
fotografij ni bila dovoljena, foto-
graf pa je moral do 16.00 ure od-
dati spominsko kartico, na kateri 
ni smelo biti več kot 100 podvo-
dnih fotografij.
Kategorije, v katerih se je tekmo-
valo, so bile Širokokotna fotogra-
fija, kjer so fotografije narejene 
s širokokotno tehniko, motivi pa 
lahko zajemajo podvodni ambi-
ent, ribe, potapljače in tudi pol-
-pol fotografije (del pod vodo, del 
nad vodo), kjer mora podvodni 
del predstavljati vsaj 50 % foto-
grafije.
Druga kategorija je bila Makro 
fotografija, kjer se pričakujejo fo-
tografije drobnih živih bitij ali de-

tajlov podvodne flore ali favne. V 
to kategorijo ne sodijo fotografi-
je rib ali detajlov ribe. Dovoljena 
je raba vseh vrst objektivov in na-
stavkov, s tem da daljša stranica 
fotografije ne sme presegati 10 
cm območja v naravi.
Zadnja kategorija je bila Riba. Za 
to tematsko kategorijo tekmoval-
ci naredijo posnetke ribe, pa naj 
bo to samo podrobnost na ribi ali 
pa cela jata. Kot zanimivost naj 
omenim, da morski konjiček sodi 
med ribe in je v tej kategoriji do-
voljen.
Letos je spominske kartice pre-
dalo 13 fotografov, 5 v tekmoval-
ni skupini DSLR in 8 s kompaktni-
mi aparati. Sistemske kompaktne 
kamere (kompaktne kamere, ki 

Grega Verč

Marko Gasparič Janez Kranjc Marina Radić
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Podvodna fotografija

FOTO
FOTO

imajo možnost menjave objekti-
vov) sodijo v tekmovalno skupi-
no DSLR.
V nedeljo zjutraj se je zbrala žirija 
v dvorani Morske biološke posta-
je in ocenjevanje se je začelo. Za 
svoje delo so člani žirije uporabili 
profesionalen kalibriran HD DLA 
projektor JVC DLA-HD1. Žirijo so 
sestavljali Borut Furlan, Milan To-
mažin - Tyson in Gianni Pečar.
Kot vsako leto je tudi letos žirija 
pokazala vse tekmovalne foto-
grafije, ki jih je pokomentirala in 
odgovarjala na vprašanja tekmo-
valcev ter s tem prispevala k bolj-
šem razumevanju njihovega dela 
in k izpopolnjevanju posameznih 
tekmovalcev.
Med kompaktnimi aparati je 
najbolj presenetil debitant na 
tovrstnih tekmovanjih - Rok Pa-
hor (PLK). Rok je žirijo prepričal 
s preprostim in bolj umetniškim 
pristopom do motivov. 
V tekmovalni skupini DSLR je 
prvo mesto dosegel Rok Kovačič 
(DRM Ljubljana) in tako postal 
državni prvak že petič zapored. 
Rokova fotografija v kategoriji 
Makro je bila tudi ocenjena kot 
najlepši posnetek tekmovanja 
(Best of Show). 
V skupinski razvrstitvi (najvišje 
število točk dveh tekmovalcev 
istega kluba v skupni razvrstitvi) 
je prvo mesto zasedlo društvo 
DRM Ljubljana. Drugo mesto je 
osvojilo društvo DPD Tuna, tre-

tje pa srbski S.D.T. Svet Ronjenja.
Po končani podelitvi bogatih nagrad in 
razglasitvi zmagovalcev je sledila zaku-
ska, ki je potekala v prijetnem vzdušju in 
spodbudila prijateljski pogovor med tek-
movalci in žirijo.
Za izpeljavo tekmovanja bi se želel za-
hvaliti celotni organizaciji DRM Ljublja-
na in seveda sponzorjem, ki so nam po-
darili lepe nagrade in poskrbeli za visok 
nivo tekmovanja. Center Subnet Piran 
nam je nudil logistično podporo in štab-
ni prostor za organizatorje, hkrati pa so 
poklonili darilne bone. Potapljaški cen-
ter Subaquatiq je podaril 2x potapljaški 
dan, 2x potapljaški vikend, MM Sub iz 
Ljubljane pa bone za servis regulatorjev. 
Scubatom je poklonil praktične nagra-
de. Pokale, medalje in priznanja nam je 
letos ponovno poklonilo podjetje DVZ 
Ponikve, ki je za naša tekmovanja izdela-
lo visokokakovostne unikatne kovinske 
izdelke in papirna priznanja. Posebej se 
moram zahvaliti še podjetju Okolje Piran, 
ki je za udeležence tekmovanja v soboto 
in nedeljo odobrilo brezplačno parkira-
nje na parkirišču Fornače, Morski biološki 
postaji, ki nam je omogočila uporabo nji-
hovih prostorov in organiziranje nočitev 
za tekmovalce. Navsezadnje se moram 
zahvaliti še Vinogradništvu in kletarstvu 
Danimir Čok za steklenice prvovrstnega 
refoška in Slovenski potapljaški zvezi za 
finančno podporo.

Rezultati:
državno prvenstvo
1. Rok Kovačič
2. Grega Verč
3. Hinko Šolinc
4. Marko Gasparič
5. Tomaž Volaj
6. Janja Obal
7. Marina Radić
8. Boris Vuga
9. Evgen Suban

dRM open
DSLR - Wide
1. Rok Kovačič
2. Hinko Šolinc
3. Grega Verč

Kompakt - Wide
1. Rok Pahor
2. Marina Radić
3. Marko Gasparič

DSLR - Makro
1. Rok Kovačič
2. Ivana Orlovič Kranjc
3. Grega Verč

Kompakt - Makro
1. Janez Kranjc
2. Marko Gasparič
3. Rok Pahor

DSLR - Riba
1. Grega Verč
2. Ivana Orlovič Kranjc
3. Hinko Šolinc

Kompakt - Riba
1. Rok Pahor
2. Marko Gasparič
3. Boris Vuga

DSLR - Skupno
1. Rok Kovačič
2. Grega Verč
3. Ivana Orlovič Kranjc

Kompakt - Skupno
1. Rok Pahor
2. Marko Gasparič
3. Janez Kranjc

Ekipno
1. DRM Ljubljana
2. DPD Tuna 
3. S.D.T. Svet Ronjenja 

Najlepši posnetek: 
Rok Kovačič - Makro

Rok Pahor
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Potapljaški klub RK HRVI 
Nemo Adriatic in promo 
ekipa PSS Hrvaška so na 
glavnem trgu v Zagrebu mi-
nuli mesec pripravili pravo 
potapljaško atrakcijo.

Tekst: Maja Tasič• Foto: Marjan Radović

Čolak nov rekorder STaTIČne aPneJe

Projekt, imenovan Pogled v pla-
vo se odvija že nekaj let in sicer 
je namen promocija potapljanja. 
Nemo Adriatic zainteresirane 
mimoidoče na glavnem zagreb-
škem trgu popelje pod vodo v 
bazenu. Zaključek letošnjega 
Pogleda v plavo pa je vse skupaj 
še nadgradil, saj je Goran Čo-

lak, rekorder in svetovni prvak 
v potapljanju na vdih postavil 
nov Guinnessov rekord. S pred-
hodnim dihanjem čistega kisika 
je v statični apneji dosegel nov 
rekordni čas – 22 minut in 30 se-
kund.
Kljub slabim vremenskim raz-
meram, bilo je samo 12 stopinj, 
poleg vsega pa je še deževalo, so 
organizatorji RK HRVI Nemo Adri-
atic v sodelovanju s strokovnjaki 
uspeli zagotoviti vodo v bazenu 
na potrebnih 27 stopinj. Tukaj 
velja še omeniti, da projekt že od 
vsega začetka s svojimi bazeni 
podpira slovensko podjetje Re-
max in tako je tudi nov Guinnes-

sov rekord »padel« v slovenskem 
bazenu. Za Čolakovo varnost 
je skrbela posebna potapljaška 
ekipa hrvaškega Rdečega križa 
in potapljači enote za reševanje 
urada za izredne razmere mesta 
Zagreba. Ves projekt je trajal tri 
dni na že omenjenem trgu, po-
leg glavnih organizatorjev pa so 
svoj trud vložili tudi drugi hrva-
ški potapljaški klubi. 
Samemu rekordu je prisostvo-
val tudi župan mesta Zagreb g. 
Milan Bandić, ki je obenem pre-
vzel tudi pokroviteljstvo nad do-
godkom. S svetovnim rekordom 
v apneji je zaključena prva faza 
projekta.

oglas_TIM_november_.indd   1 28.10.2013   22:45:46
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Ljubljana, 1. oktobra 2013 
- Združenje GUWAA (Glo-
bal Underwater Awareness 
Association) je 28. septem-
bra organiziralo akcijo či-
ščenja podvodnega sveta v 
60 državah sveta.

Tekst: Almir Flisar• Foto: Almir Flisar

Druga guWaa akcija čiščenja in zaščite
podvodnega sveta tudi v sloveniji

Dogodek je potekal pod pokrovi-
teljstvom monaškega princa Alber-
ta II. 
Akciji se je ob podpori Slovenske 
potapljaške zveze in ob posredova-
nju Bled Film Festivala (partner GU-
WAA) pridružila tudi naša država. 
Čiščenje v Sloveniji je potekalo na 
Blejskem jezeru, v Novem mestu in 
v Prekmurju. 
Global Underwater Awareness 
Association (GUWAA) je že drugič 
organizirala svetovni dan čiščenja 
voda v sodelovanju s Fundacijo 
monaškega princa Alberta II, v spo-
min na Jacques Yves Coustoja, ki je 
predstavil lepote podmorja svetu 
in je še danes vir navdiha številnim 
ljudem, ki se zavedajo pomena za-

ščite voda. V akciji so sodelovali potapljači iz 60 
držav celega sveta, dogodek pa je bil tudi poskus 
postavljanja rekorda za Guinnessovo knjigo re-
kordov in bo v roku enega meseca preverjen, ko 
se zberejo vsi potrebni materiali, slike in posnetki. 
Princ Albert II je akcijo čiščenja odprl z vročitvijo 
znaka svetovnega dneva čiščenja voda (stara po-
tapljaška čelada) vodji potapljaške skupine v Mo-
nacu. Na uradni otvoritvi akcije so poleg Princa 
Alberta II bili prisotni drugi pomembni gosti, kot 
so Roger Fisk (eden od ustvarjalcev predsedniške 
kampanje Baracka Obame), Rade Šerbedžija (član 
upravnega odbora GUWAA in predsednik usta-
novnega odbora Bled Film Festivala), Bernard Fa-
utrier (podpredsednik Fundacije Princa Alberta II) 
ter številni drugi visoki gosti. 
Dogodku so se ob posredovanju Bled Film Festi-
vala in pod okriljem Slovenske potapljaške zveze 
pridružili potapljači na Bledu, v Novem Mestu in 
Murski Soboti. 
GUWA je združenje, ki ga je ustanovil svetovno 
znani hrvaški potapljač Kristijan Curavić. Ob pod-
pori številnih partnerjev in mecenov, kot so mo-
naški princ Albert II, Bernie Ecclestone, Bianca Ja-
gger, GUWAA izvaja številne projekte na področju 
zaščite voda. Združenje je prvo na svetu združilo 
države vseh kontinentov v projektu, ki ozavešča o 
potrebi zaščite in čiščenja podvodnega sveta. Več 
informacij www.guwaa.org.  

V a b i m o  v a s ,  d a  t u d i  o b  k o n c u 
letošnjega leta vaše poslovne partnerje 
in kolege obdarite z tradicionalnim 
P oTA P l J A Š K i M  Ko l E d A R J E M ,  k i 
se bo letos odlikoval po vrhunskih 
podvodnih fotografijah Andreja Vojeta. 
Koledar je oblikovan tako, da ima zelo 
uporaben koledarski del, zato ga mnogi 
prejemniki z veseljem izobesijo na vidna 
mesta. 
Vsi člani SPZ s polno članarino koledarje 
prejmete brezplačno, niso pa vključeni 
v tki. B znižano članarino za potapljače 
z a č e t n i k e.  V s e  č l a n e  z  z n i ž a n o  B 
članarino, kakor tudi društva vabimo, 
da dodatne izvode koledarjev do 18. 
novembra naročite na naslov spz@spz.si. 
Cena koledarja je 5€, pri naročilu vsaj 
50 koledarjev  vam odobrimo 10% 
količinskega popusta.

.

Zveza povezuje-pridružite se nam
KOLEDAR SPZ

2014

Čistilna akcija

REPORTAŽA
REPORTAŽA
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Otroški bazar
REPORTAŽA

Kot vsako leto in 
zdaj že tradici-
onalno smo se 
tudi letos pred-
stavili na Otro-
škem bazarju na 
L j u b l j a n s k e m 
gospodarskem 
razstavišču. Obi-
skovalcem, med 
katerimi so pre-
vladovali otroci, 
smo bili precej 
zanimiva atrakci-
ja, če izvzamemo 
lokalno gasilsko 
društvo, ki je neutrudno »navijalo« sireno gasilskega avta 
nedaleč stran od nas. 
Vprašanja so večinoma postavljali starši, otroci pa so se 
želeli le dotakniti jeklenke ali celoobrazne maske, pa tudi 
plavuti so bile precej zanimive.
Občani naše delo in poslanstvo dobro poznajo, predvsem 
pa jim je v spominu še vedno ostala nesrečna Blanca. 
Na naše presenečenje ni bilo veliko govora o truplih in 
utopljencih, ampak je beseda tekla bolj o organizaciji, 
uporabi in delovanju opreme. Zelo zanimiv rekvizit na 
prizorišču je bila tudi suha obleka.
Vikend je ob prijetnem kramljanju z obiskovalci in dru-
gimi prisotnimi na Bazarju, kar prehitro minil.
Za konec velja velika zahvala fantom RP Ljubljana za ude-
ležbo na Otroškem bazarju in nesebično pomoč. Hvala 
fantje, se vidimo drugo leto.

Opazujem te,
začaran,
valoviš

sredi svoje tople modrine,
tako svoja in elegantna

cvetiš v vsej svoji podobi.

Opazujem te,
moje dihanje je globoko,

prihajam,
gibljem se skozi prostor,

kot bi lebdel
v sanjskih podobah.

Opazujem te
in bližje kot sem ti
temneje postaja;
veličasten mrak

zajame moje občudujoče oči.
Pričakovala si me,

dovoliš mi,
da se te dotaknem,

nežnost tisočih prstov
spreleti moj život
in mi vzame dih.

Begajoče oči želijo zajeti
vso tvojo graciozno postavo,

potem zabode vame
spoznanje,

da te bom moral zapustiti,
sicer umrem

ob tvoji ljubkosti.

Opazujem te,
prepustim se toku zraka,

odhajam
na razdaljo hrepenenja,

lahko bi te utrgal
in šla bi z menoj

v svet drugačnih barv.
Vem, ne bi se upirala,

a to je zate smrt,
v mojem svetu si

krvavo rdeče barve.

Lep septembrski vikend je kar vabil na po-
top in skok do morja, a smo ga pripadniki 
ljubljanske reševalne postaje Podvodne re-
ševalne službe tokrat preživeli nekoliko dru-
gače, »na suhem«, centru naše prestolnice in 
na betonski podlagi.

Tekst: Matej Šetina • Foto: Matej Šetina

Tekst: Milan Novak • Foto: Borut Furlan
Modra GorGonija PRS na OtROškem bazaRju
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Modra gospica

BIOLOGIJA
BIOLOGIJA

Julija 2013 so kopalci na 
plaži pri Skladišču soli v 
Portorožu opazovali živo-
modro ribico, ki se je za-
drževala tik ob obali.

Tekst: dr. lovrenc lipej • Foto: Borut Mavrič

Problemi z modro gosPico

Na začetku avgusta so kopalci ob-
vestili Morsko biološko postajo 
in piranski akvarij, delavci le-tega 
pa so konec meseca uspeli foto-
grafirati pisano ribico. S kolegom 
Mavričem pa sva konec avgusta 
ribo fotografirala in jo tudi uspela 
ujeti. Izkazalo se je, da je živomo-
dra ribica predstavnik iz družine 
črnikov (Pomacentridae) z vrstnim 
imenom Chrysiptera cyanea. Na 
pogled zelo spominja na črnika, 
le repne plavuti niso viličaste kot 
pri njemu. Gre za znano akvarijsko 
ribico, ki ji akvaristi pravijo modra 
gospica. Domuje v tropskem delu 
vzhodnega Indijskega oceana in 
zahodnega Pacifika, doslej pa še ni 
bila opažena ne v Jadranu kot tudi 
ne v Sredozemskem morju. Čeprav 
so znani številni primeri prihoda 
tropskih rib v Sredozemsko morje 
prek Sueškega prekopa, je v tem 
primeru potrebno pojav tropske 
ribe pripisati namernemu izpustu 
v morje. Po pričevanju kopalcev 
naj bi bile modre ribice celo tri.
Izpust akvarijskih rib v morje je 
neodgovorno dejanje, ki ima lah-
ko drastične posledice v okolju, o 
čemer nas poučijo nekateri prime-
ri po svetu. Leta 1920 so na Ber-
mudih namerno izpustili 13 vrst 
tujerodnih rib, da bi spodbudili  
komercialni in rekreacijski ribolov. 
Trem vrstam je uspelo preživeti in 
celo vzpostaviti lastne populacije. 
Najbolj markanten primer nespa-
metnega akvarijskega »pobega« 
je sloviti primer z ribo plamenko 
(Pterois volitans), doma iz Indij-
skega oceana. Tako naj bi šestim 
primerkom plamenk iz akvarija 
uspelo priti v vode okoli Floride za 
časa hudega orkana Andrewa leta 
1992. Takrat so za dežurnega kriv-

ca oklicali kar orkan sam. Danes 
strokovnjaki smatrajo, da je šlo za 
nameren izpust plamenk. Te so se 
odtlej razširile po celotnem Mehi-
škem zalivu, Karibskem morju in 
vzhodni obali ZDA. Izpusti akvarij-
skih rib so bili, kar se tiče invazije 
tujerodnih vrst, še nedavno skoraj-
da spregledan problem. Danes pa 
strokovnjaki ugotavljajo, da je ta-
kih primerov vse več in več. V zvezi 
s tem je potrebno omeniti obširen 
ameriški projekt REEF, ki je obrav-
naval popise rib ter zbiral fotograf-
sko gradivo na območju tropskega 
dela vzhodnoameriške obale ZDA. 
Številni prostovoljci, predvsem re-
kreativni potapljači, so prispevali 
svoje podatke in fotografije z ge-
ografskimi koordinatami. Na pod-
lagi 49.000 popisov potapljačev se 
je izkazalo, da so popisovalci uspeli 
dokazati prisotnost 16 tujerodnih 
vrst rib. Prav vse so bile značilne 
akvarijske morske ribe, kot so pla-
menka, vrste netopirjevk in kirur-
gov, cesarček in drugi. Vse navede-
no dokazuje, da je izpust tropskih 
akvarijskih rib v naravno okolje re-
sen problem. 
Zaradi omenjenih primerov si tudi 
modra gospica zasluži posebno 
pozornost. Gre namreč za eno iz-
med najbolj prodajanih morskih 

akvarijskih rib, ki je povrhu vsega 
zelo agresivna do drugih sobival-
cev. Znani akvarist Bojan Dolenc 
meni, da je modra gospica prena-
šalka mnogih bolezni in zajedalcev, 
zato bi v morju lahko potencialno 
ogrožala domorodne vrste rib. 
Kakšne pa so možnosti, da bi 
modra gospica preživela zimo v 
slovenskem morju? Na podlagi 
ameriške raziskave o potencialnih 
tujerodnih predstavnikih iz dru-
žine črnikov, ki so jih izbrali zaradi 
njihove velike priljubljenosti pri 
morskih akvaristih, se je izkazalo, 
da se že pri temperaturah pod 19 
oC modre gospice prenehajo pre-
hranjevati, krajši čas pa lahko zdr-
žijo nenaden padec temperature 
pod 13 oC. Iz tega sledi, da modri 
gospici ne bi uspelo preživeti »ru-
ske« zime v slovenskem morju, kjer 
se temperature pozimi gibljejo 
med 6 in 10 oC, v zadnjih letih pa 
celo pod mejo 6 oC. Povsem dru-
gače pa bi bilo npr. v južnem Jadra-
nu …
Modra gospica je torej neuspešen 
primer vnosa tujerodne vrste mor-
skih rib, a vseeno zelo poučen, saj 
nas opozarja, da se namerni izpusti 
ne dogajajo samo daleč proč v No-
vem svetu, ampak tudi na doma-
čem pragu.

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

lovrenc.lipej@mbss.org
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Pokrajina je bila odeta v prijetno 
rumenkasto svetlobo nizkega 
jutranjega sonca. V zraku je bil 
opojen vonj tropskega cvetja in 
zaslišala se je melodija ptic, ki je 
zamenjala spokojno tišino.
Ondina je bila zasidrana v eni od 
neštetih lagun prostrane morske 
pokrajine Raja Ampat ali »Štirje 
kralji« po naše. Raja Ampat, se-
verni del »ptičje glave«, kakor 
se imenuje zahodno območje 
Papue, je z več kot 1500 otoki in 
čermi največji morski nacionalni 
park Indonezije in eden zadnjih 
neokrnjenih kotičkov našega 
planeta. Čeprav pripada prena-

Dvojambornico Ondina je 
pričakalo čudovito jutro. 
Vodna gladina v laguni je 
bila gladka kot zrcalo v ka-
terem so se odsevale silhu-
ete palm in temnih navpič-
nih sten malih otočkov, ki 
so jo obkrožale.

Tekst: Borut Furlan • Foto: Borut Furlan

Raja ampat
seljeni Indoneziji, je Raja Ampat 
redko poseljena z majhnimi ob-
morskimi vasicami in Ondina je 
bila skoraj ves čas našega križar-
jenja edina barka na obzorju.
Kljub ranemu jutru je indone-
zijska posadka neslišno vrvela 
po barki in vsak je tiho opravljal 
svoje delo, da ne bi motil go-
stov. Kapitan je počival za svo-
jim krmilom, kajti za njim je bila 
dolga nočna plovba. Kuhar je 
pripravljal zajtrk, pri čemer sta 
mu pomagali dve simpatični de-
kleti. Ostali fantje so pripravljali 
potapljaško opremo in čolna za 
potope.
Prvi je na palubo stopil Ricar-
do, Španec, solastnik jadrnice 
in glavni potapljaški inštruktor 
na njej. Kljub njegovemu naj-
višjemu položaju na barki, pa 
se je zdelo, kot da je s svojim in-
donezijskim dekletom Paulino 
bolj na dopustu kot na službeni 
dolžnosti. Organizacijo potaplja-
nja je prepustil raje drugemu 
inštruktorju Ramonu in njegovi 

tajski prijateljici Whan. Ker smo 
bili med gosti sami izkušeni po-
tapljači, so si lahko »naši« vodiči 
privoščili potapljanje bolj za svo-
jo zabavo.
Kljub temu, da je to bilo novo-
letno križarjenje, je bila Ondina 
presenetljivo zasedena le do po-
lovice svojih kapacitet, saj nas 
je bilo med gosti komaj devet. 
Ricardo si je privoščil, da se je s 
Pulino potapljal sam. Pred krat-
kim je bil gost na njegovi barki 
najboljši španski podvodni foto-
graf Carlos Minguel, od katerega 
se je naučil mnogo trikov v pod-
vodni fotografiji. Zdaj jih je želel 
v praksi preizkusiti, zato razen 
Pauline, ki mu je služila kot mo-
del, ni želel v vodi okoli sebe pre-
tirane gneče. »VIP« položaj po-
leg njiju si je na čolnu prislužila 
le stara »povratnica«, francoska 
inštruktorica Claire, ki je bila že 
petič gost na Ondini in zato se je 
kot »preizkušen« potapljač sme-
la ves čas potapljati sama. Ra-
mon, ki je bil očitno »rang« nižje 
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od Ricarda, je dobil španskega 
gosta iz Barcelone in italijansko 
govoreči švicarski par. 
Z Ireno sva bila dodeljena k 
Whan, najnižji po »činu«. Whan, 
absolventka biologije, je bila 
pravo diametralno nasprotje 
naše predstave o tipični drob-
ni tajski deklici. S svojimi skoraj 
180 centimetri višine bi bila še 
za evropske razmere vpadljivo 
velika, za Azijko pa je bila prava 
velikanka. Njena velikost ji je se-
veda povzročala številne pregla-
vice. Oblačit se je denimo hodila 
v Singapur, kajti na Tajskem ni 
nikoli našla zase primernih šte-
vilk. Družbo v naši potapljaški 
skupini nam je delal še ruski in-
štruktorski par - zakonca Mari-
na in Aleksander. Marina je bila 
navdušena podvodna fotografi-
nja s kar nekaj uspehi v medna-
rodnem merilu, Aleksander pa 
profesionalni podvodni video-
snemalec zaposlen v glavnem v 
prijateljevem potapljaškem cen-
tru na Rdečem morju. Tokrat je 
bil na dopustu, je pojasnil, zato 
je pripotoval brez svoje kame-

re... S tem je bila naša druščina 
na Ondini zaključena - devet go-
stov in okoli dvajset članov po-
sadke. Ni slabo!
Dvaintridesetmetrska lesena 
dvojambornica Ondina je ena 
tistih potapljaških bark, kjer klju-
ke niso iz medenine in stropi 
mehko v belo tapecirani, ven-
dar kljub temu daje svojim go-
stom obilo udobja. Vse na barki 
je preprosto a učinkovito, vse 
je iz naravnega masivnega lesa, 
predvsem pa je zelo prostorna in 
fotografom prijazna. Na krmi je 
velika miza, kjer lahko fotografi 
pripravljajo svojo opremo in jo 
tam tudi puščajo, da je ni treba 
stalno prenašati v in iz kabine. 
Glede na to, da smo bili fotogra-
fi le štirje - poleg naju z Ireno še 
Marina in Ricardo, je bilo prosto-
ra zares dovolj. 
Posadka nas je razvajala na vsa-
kem koraku - sestavljali in nosi-
li so nam potapljaško opremo, 
prav tako tudi naša težka podvo-
dna ohišja. Pri štirih dolgih poto-
pih na dan se to še kako prileže! 
Hrane je tudi bilo v izobilju in 

glede na to, da so lastniki barke 
Španci, se nad njeno kvaliteto, 
ki je mešanica mediteranskih in 
blažjih azijskih okusov, nikakor 
nismo mogli pritoževati. Hrana 
ni bila nikoli močno pikantna 
in ob priložnosti sem povprašal 
Whan, kako se je kot Tajka nava-
dila na tako blage okuse. Odgo-
vorila mi je, da se sploh ni nava-
dila in da po vsakem obroku v 
svoji kabini žveči čili...
Ondinino dvanajstdnevno no-
voletno križarjenje ob obalah 
zahodne Papue je bilo precej 
dolgo. Od Kajmane, kjer smo se 
vkrcali pa do Soronga, kjer smo 
se izkrcali, smo prekrižarili okoli 
dva tisoč morskih milj. Obiskali 
smo najbolj zveneče potaplja-
ške lokacije indonezijskega dela 
Papue, vključujoč Triton bay ter 
dva od štirih največjih otokov 
Raje Ampat: Misool in Kri. Pluli 
smo večinoma ponoči, tako da 
so bili dnevi rezervirani za pota-
pljanje. Kopenskih ekskurzij na 
tem potovanju ni bilo veliko. Pa-
pua je območje, kjer malarija še 
ni izkoreninjena. Tudi domačini 
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so ponekod ob južni obali Papue 
sovražno nastrojeni do tujcev, 
kar človek ob sicer pregovorni 
prijaznosti Indonezijcev težko ra-
zume. Toda glede na to, da je bil 
kanibalizem v teh krajih prisoten 
še pred kratkim, smo raje na be-
sedo verjeli Ricardu da je tu bolje 
pustiti domačine pri miru. Obi-
skali smo le vasico na skrajnem 
zahodnem delu Papue, kjer smo 
ponovno naleteli na tipično indo-
nezijsko gostoljubnost.
Prva destinacija po izplutju iz Ka-
imane je bil Triton bay. Morje je 
bilo polno planktona, zato je bila 
voda motna in zelenkasta, vidlji-
vost pa žal slaba. Ne neki lokaciji 
sem videl največji gozdiček črnih 
koral do sedaj. V nasprotju s svo-
jim imenom, črne korale zelo hi-
tro prepoznamo po njihovi zna-
čilni snežno beli barvi in celotna 
kolonija še najbolj spominja na 
zasnežene iglavce v naših hri-
bih. Koralam je dalo ime njihovo 
ogrodje, ki se skriva pod belimi 
polipi. Le-to pa je resnično ebe-
novinasto črne barve. Gozdičke 
črnih koral najdemo marsikje po 

svetu, vendar so povsod razen v 
tropskih morjih zelo redke. Nekoč 
sem celo pri jadranskem Svetcu 
odkril en podoben gozdiček. Kar 
je pri vsem tem najbolj zanimivo, 
so si vse črne korale po celem 
svetu bližnji sorodniki in zato so 
si tudi zelo podobne med seboj. 
Glavna razlika med papuanskimi 
in onimi iz Svetca je bila zame 
predvsem ta, da živijo slednje v 
skoraj dvajset stopinj hladnejši in 
trikrat globlji vodi!
Ostali potopi v Triton bayu so bili 
v znamenju oranžne barve. Zanjo 
so bili odgovorni številni koral-
njaki iz rodu Tubastrea, ki tvorijo 
čudovite živo oranžne polkrogel-
ne kolonije, prekrivajoče velike 
površine morskega dna. Kljub 
čudoviti barvitosti podvodnega 
sveta, pa je žal dajala slaba vidlji-
vost in zelena barva vode neko-
liko grenak priokus. In ker je On-
dina zelo »fleksibilna« barka, brez 
točno določenih urnikov, smo po 
dveh dneh potapljanja zvečer 
dvignili sidro in zapluli na zahod, 
modrim vodam Raje Ampat na-
sproti.

Naš prvi potop v Raji Ampat je 
bil ob osamljeni majhni čeri, ki 
je skoraj neopazno predirala 
vodno gladino. Človek bi takoj 
pomislil da je morsko dno okoli 
nje posejano z množico razbi-
tin - ostankov potopljenih ladij, 
ki so se v številnih nevihtah za-
letavale v zahrbtno skalo. Toda 
koralni grebeni okoli čeri so bili 
povsem nedotaknjeni in deviški. 
Čer se namreč nahaja daleč stran 
od običajnih plovnih poti, zato 
ni mogla imeti na vesti nobene-
ga brodoloma.
Tu smo za razliko od Triton baya 
končno naleteli za odlično vidlji-
vost in tisto ultramarin modro 
barvo vode, ki si jo vsak podvo-
dni fotograf tako želi. Ob pogle-
du na podvodno pokrajino se je 
obiskovalcu nehote zazdelo, kot 
da se je prvi znašel v tem raju, ki 
ga do tedaj še ni uzrlo človeško 
oko. Koralno pobočje je bilo pre-
pleteno s koralami neštetih barv 
in oblik, s kot sod veliki spužva-
mi in velikimi podvodnimi pa-
hljačami - gorgonijami. Vsaka 
koralna vejica, pahljača in grmi-
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ček je bil odet v oblake drobnih 
ribic, ki so z nenehnim odpira-
njem svojih gobčkov lovile nam 
nevidni plankton. Večje ribe so 
se strnjevale v goste jate, da so 
se skoraj tiščale ena ob drugo, 
kot da v širnem morju ne bi bilo 
dovolj prostora. Običajno so se 
stiskale pod senčni previs ali ob 
večjo koralno vejo, vse obrnjene 
z glavo v isto smer. Koralni gre-
ben je kar žarel v toplih barvah, 
ki so bile v močnem kontrastu s 
modrino morske vode. Veliki sre-
brni plenilci z odprtega morja in 
občasno morski psi so kot gospo-
darji tega sveta na svojih vsako-
dnevnih obiskih lenobno krožili 
nad grebenom in neslišno drseli 
skozi vodna prostranstva.
V enem od naslednjih dni se je 
Ondina zasidrala v čudoviti plitvi 
laguni. Obale otočkov, ki so zapi-
rali laguno, so bile obdane z nav-
pičnimi ali celo previsnimi klifi, 
nad njimi pa se je bohotila neo-
krnjena džungla, ki verjetno še ni 
okusila človeškega stopala.
Čoln nas je zapeljal v ozek preliv 
med dvema večjima otočkoma 

na severni strani lagune. Po str-
mih obalah na obeh straneh pre-
liva je tropsko rastlinje segalo 
prav do morske gladine in imel 
sem občutek, kot da se vozim po 
reki, ki si je utrla svojo pot skozi 
džunglo. Toda namesto tipične 
blatne džungelske reke, je bila 
pod čolnom kristalno čista voda 
s koralami in ribami. Vodna gla-
dina je ločevala dva popolnoma 
različna svetova - svet ki so mu 
vladale ptice in svet, ki so mu vla-
dale ribe. Toda bolj kot kjerkoli 
drugje sta se ta dva svetova stika-
la, si podajala roke in prepletala 
eden v drugega. Drevesa so silila 
svoje veje pod vodno gladino in 
tam so se listov s tentakliji svojih 
polipov dotikale pahljačaste gor-
gonije - morska drevesca. Drob-
ne koralne ribice so si našle svoja 
skrivališča med drevesnimi veja-
mi, enako kot med vejicami koral. 
Potop v tej plitvi »morski reki« mi 
je ostal v spominu kot edinstve-
no fotografsko doživetje, kjer je 
svet nad gladino postal na mojih 
podvodnih fotografijah prav tako 
pomemben, kot pod njo.

Človek bi v glavi povezal potop 
med lesenimi stebri pomola pred 
majhno domačinsko vasico s 
smetmi in odpadki. Teh je resnič-
no bilo na pretek, a kljub temu 
sem tudi tu doživel popolnoma 
novo izkušnjo v podvodni foto-
grafiji, le objektiv je bilo potreb-
no usmeriti malo navzgor, da ni 
zajel smeti na dnu. Stebri so bili 
namreč čudovito poraščeni z rde-
čimi in roza mehkimi koralami, 
ter celo z oranžnimi Tubastrea 
koralami. V zavetju srebrov so si 
našle svoj mir mladice netopirnic, 
ljubke tropske ribe z dolgimi hrb-
tnimi in trebušnimi plavutmi, ki 
so pri mladih ribah še toliko bolj 
izrazite. Med stebri pa je krožila 
tudi jata vsaj milijon majcenih 
srebrnih ribic, verjetno iz družine 
šnjurov. Ribice so plavale tesno 
druga ob drugi in so se kot ne-
kakšen ogromen srebren organi-
zem vile okoli stebrov.
Nočni potop pod pomolom mi 
je razkril kar dve novi podvodni 
skrivnosti. Prva je bil morski pes 
epolet. Za epoleta, ki je po obliki 
in velikosti podoben naši morski 
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mački in živi samo v tem predelu 
Papue, je značilno da ne zna pla-
vati, ampak se premika po mor-
skem dnu z nekakšno hojo. Od 
tod je tudi dobil popularno ime 
»walking shark«.
Druga skrivnost me je še bolj be-
gala. Večkrat sem zaslišal neka-
kšne zvoke, ki so še najbolj spomi-
njali na žaganje veje, pri čemer se 
žaga trese v precej visokih tonih. 
Če bi bil zelo globoko, bi to brez 
dvoma pripisal globinski pijano-
sti, toda tu, na dveh metrih glo-
bine je to seveda popolnoma iz-
ključeno! A le kdo bi ponoči žagal 
veje in to še pod vodo!? Čim smo 
se vrnili s potopa, nas je Ricard 
vprašal ali smo slišali pojočo ribo. 
To je torej to. Ribo nam je pokazal 
v eni od knjig, ki so bile na krovu 
Ondine. Še najbolj je spominjala 
na nekakšno škarpeno, »uradno« 
angleško ime pa je toadfish (riba 
krastača). No, »krastačico« sem na 
naslednjem nočnem potopu pod 
pomolom celo našel in slikal. Re-
snici na ljubo res ni nobena lepo-
tica, vsekakor pa najboljša operna 
pevka med ribami!

Na enem od naslednjih poto-
pov smo se v globini petnajstih 
metrov srečali z na videz manj 
zanimivim peščenim dnom z 
manjšimi osamljenimi koralnimi 
skladi. A tudi ta potop ni bil brez 
razloga. K tem koralnim skladom, 
ali bolje k ribam, ki so bile njiho-
ve prebivalke, so se iz neskončnih 
prostranstev oceana hodile čistit 
mante. Ni bilo treba dolgo čaka-
ti, da so se pokazali prvi elegan-
tni velikani. S premerom svojih 
kril več kot pet metrov so mante 
graciozno drsele mimo koralnih 
skladov in drobne ribice so obira-
le nadležne zajedavce iz njihove 
kože. Čeprav sem mante srečal 
že velikokrat po raznih koncih 
sveta, mi je tudi ta potop ostal 
v spominu po nekem dogodku. 
Ena od večjih mant se je nenado-
ma postavila pokonci in se z vso 
svojo hitrostjo pognala navpično 
navzgor. Še nikoli do sedaj nisem 
videl takega pospeška in hitrosti 
pri tako veliki živali. Več kot tono 
težka žival je predrla gladino in 
vsaj za dve sekundi (vsaj meni se 
je zdelo toliko...) izginila iz vida. 

Nato pa je treščila nazaj v vodo s 
tako silo, da je počilo kot za stavo 
in vsi smo začutili tresljaj v svojih 
želodcih tako kot da bi šlo za od-
daljeno podvodno eksplozijo!
Prišel je 31. december in Ricardo 
nam je dal na izbiro ali nočni po-
top in novoletno zabavo na plaži 
ali dva nočna potopa, s tem da 
bi bil drugi seveda polnočni. Za 
drugo varianto sva se odločila le 
midva z Ireno. Celo zagrizena po-
tapljačica Claire se je odločila da 
se bo raje predala originalni ruski 
Vodki, ki jo je Aleksander prinesel 
s seboj. Ob tem pa moram ome-
niti še to, da me je zdravje počasi 
a vztrajno zapuščalo. Bolečine v 
grlu so bile iz dneva v dan moč-
nejše in nastopile so celo težave 
z izenačevanjem tlaka v ušesih, 
kar se mi sicer zelo redko dogaja. 
Ker se potapljanju v tem raju nika-
kor nisem hotel odpovedati, sem 
ravno na novoletni večer pričel s 
kuro antibiotikov, ki jih imam ve-
dno s seboj. Vodka je zato zame 
odpadla, torej je bilo potapljanje 
v prijetno topli vodi zame edina 
možna odločitev....
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Polnočni potop se je pričel dokaj povprečno in 
z Ireno sva se hitro predala vsak svojemu poslu. 
Moje potapljanje je bilo precej »konservativno«, 
kar pomeni da sem se zaradi težav z izenačeva-
njem počasi spuščal v globino in jo med poto-
pom tudi čim manj spreminjal. Proti koncu po-
topa in s tem že v naslednjem letu, sem v plitvi 
vodi na koralnem platoju nad podvodno steno, 
med opravljanjem varnostnega dekompresij-
skega postanka, opazil drobno ribico morskega 
kraljička, ki se je nenavadno vedel. Ko sem se 
mu počasi približal, sem v njegovem na stežaj 
odprtem gobcu zagledal veliko kozico. Kozica je 
bila tako velika, da je ni mogel požreti, po drugi 
strani pa se mu je zataknila v gobcu, da je tudi 
ni mogel izpljuniti. Takih situacij smo potapljači 
zelo redko deležni, zato nudijo izredne možno-
sti za vrhunski posnetek. V strahu, da mi ne bi 
pobegnil sem se mu zelo previdno še bolj pribli-
žal in pričel fotografirati. Kraljiček sicer ni zbežal, 
postal pa je nemiren in pričel je plavati v velikih 
krogih. Vsakič ko se mi je približal, sem ga skušal 
fotografirati, a zaradi ozkega snopa pilotne luči 
v moji bliskavici in njegovega hitrega plavanja 
skozi noč sem ga zelo težko osvetljeval, zato je 
avtofokus le redkokdaj uspel izostriti. Da pa je 
bila nesreča še večja, je ribica pričela v spira-
li toniti v globino pod steno. Zaradi bolečin v 
ušesih sem ji lahko le zelo počasi sledil, razdalja 
med nama se je povečevala, možnost za dober 

posnetek pa je hitro kopnela. Pogled na računalnik mi je 
razkril da sem se ponovno potopil dvajset metrov globo-
ko, kar je zelo neugodno po že opravljenem dekompre-
sijskem postanku. Prav zaradi tega me je moj računalnik 
»nagradil« z nekaj dodatnimi minutami dekompresije. Ko 
sem v zelo kratkem premisleku dal na skupni imenovalec 
moj nepriporočljiv ponovni potop, skoraj prazno jeklen-
ko, težave z izenačevanjem in jemanje antibiotikov, sem 
se z zelo težkim srcem poslovil od ribice, ki mi je ponudila 
možnost za vrhunski posnetek in pričel z dvigom. Med 
ponovnim dekompresijskim postankom sem pregledal 
vse posnete slike in z veseljem ugotovil, da je kljub vse-
mu med njimi tudi nekaj uspešnih!
Dvanajst napornih potapljaških dni je, tako kot običajno, 
prehitro minilo. Potapljanje v Raji Ampat je bilo zame ena 
najlepših tropskih potapljaških doživetij. Žal pa daje Goo-
gle čedalje več zadetkov zanjo, kajti potapljaških opera-
terjev, ki jo ponujajo v svojem programu je vedno več. 
Raja Ampat je danes še vedno raj na zemlji, a hkrati tudi 
eden tistih redkih neokrnjenih prostorčkov našega pla-
neta, ki z nezadržno hitrostjo izginjajo iz njenega obličja.

Borut Furlan je instruktor potapljanja 
in podvodne fotografije ter svetovno 
znani podvodni fotograf.

borut.furlan@guest.arnes.si
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Od 23. do 30. avgusta 2013 
so PSS Adria, Interventna 
reševalna služba Mostar 
in Potapljaški klub Nere-
tva organizirali medna-
rodno odpravo jamskega 
potapljanja, imenovano 
Cave diving Mostar.

Tekst: Maja Tasič • Foto: Tina vlaho, 
Thomasz Stachura

Mostarju navdušila jaMske potapljače 
mednarodna cave diving ekspedicija v

Namen odprave je bil raziskati 
odkrite in še neodkrite dele jam v 
okolici Mostarja v Bosni in Herce-
govini. Datum odprave je skrbno 
izbran, saj okoliščine in pretoki 
vode potapljanje v te jame do-
puščajo samo v določenem delu 
leta.
Odprave se je udeležilo 22 jam-
skih potapljačev, ki so na vabilo 
organizatorjev prišli iz Nemčije, 
Avstrije, s Polj-
ske, z Madžar-
ske, iz Srbije, BiH 
in 7 potapljačev 
iz Slovenije. 
Udeleženci odprave so se pota-
pljali z rebreatherji, tehnično in 
side-mount konfiguracijo, zaradi 
otežene logistike pa so vse pline 
za dihalne mešanice pripeljali s 
seboj. V času odprave je bilo po-
rabljenih preko deset 50-litrskih 
jeklenk helija in kisika. Zaradi 
obsežnosti jamskih sistemov so 
bili potopi v okviru same odpra-
ve globoki, penetracija v jamo pa 

“En sam jamski potapljač je na primer 
pri potopu uporabljal tudi 5 jeklenk.”

REPORTAŽA
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tudi do 500 metrov, zato so člani 
odprave uporabljali dihalno me-
šanico trimix. Za vso logistično 
podporo je poskrbel Potapljaški 
klub Neretva, kar pa zagotovo ni 
bila lahka naloga, saj so skupaj 

z Interventno reševalno službo 
Mostar morali spuščati opremo 
do izjemno težko dostopnih vho-
dov v jame. En sam jamski po-
tapljač je na primer pri potopu 
uporabljal tudi 5 jeklenk.
Zaradi velikega števila potaplja-
čev so se člani odprave razdelili v 
skupine in tako ločeno opravljali 
potope v tri različne jame. 
Člani odprave so se potopili v 

izvir reke Bune, ki je po količini 
vode največji izvir v Evropi. Buna 
je sicer 9 kilometrov dolga reka, 
levi pritok Neretve, potope v izvir 
pa je zaznamovala slaba vidlji-
vost zaradi dežja, ki je padal rav-

no v času eks-
pedicije, zato 
so se pota-
pljači morali 
omejiti na 72 

metrov globine. Tudi sicer ta izvir 
nikoli ni slovel po dobri vidljivo-
sti, saj je voda zaradi sestave tal 
večino časa »mlečna«, kot pravijo 
temu jamski potapljači. Cilj same 
odprave je bil sicer potrditev že 
obstoječih načrtov jame in tudi 
morebitno podaljšanje načrta 
glavnega kanala, kar pa ni bilo 
uresničeno prav zaradi slabe vi-
dljivosti.
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Raziskovali so tudi 
Crno vrelo v mestu 
Salakovac severno od 
Mostarja. V Crnem vre-
lu so potapljači želeli 
najti glavni kanal, po 
katerem priteka voda, 
le-ta je še zdaj neod-
krit, saj se nahaja zno-
traj ogromne galerije. 
Vhod v samo galerijo 
se nahaja na 50 metrih 
globine, nato se odpira 12 me-
trov navzgor in celo 90 metrov 
navzdol ter okoli 100 x 50 metrov 
v širino. Opravljenih je bilo več 
potopov na različnih metrih glo-
bine znotraj galerije, tudi zaključ-
ni potop, ki je trajal 50 minut na 
samem dnu in je terjal več kot 60 
minut dekompresije z različnimi 
mešanicami. Kljub temu odprava 
vhoda v glavni kanal žal ni odkrila 
oziroma je to nemogoče, saj glav-
ni tok vode pravzaprav prodira 
skozi špranje, ki onemogočajo 
vstop potapljača, saj so premajh-
ne. 
Jama Crno oko, ki je tudi najlep-
ša, saj je zalita s kristalno čisto 

vodo in ima mrežo ozkih kanalov, 
ki so zelo razpredeni, je bila tretja 
jama v okviru ekspedicije Cave 
diving Mostar. Namen potopov 
v Crno oko je bilo predvsem fo-
tografiranje in snemanje, sama 
jama pa je ponudila veliko več, 
saj so potapljači našli nov kanal, 
ki se je po 200 metrih končal v 
suhi galeriji s 4-metrskim slapom. 
Na vrhu slapa je majhno jezero, iz 
katerega prav tako vodi kanal, kar 
je motivacija za nadaljnje razisko-
vanje te res edinstvene 
in čudovite jame.
Damir Podnar, inštruk-
tor jamskega potaplja-
nja in course direktor 

PSS Adria ter eden izmed orga-
nizatorjev odprave, je odpravo 
kljub tridnevnemu dežju ozna-
čil za uspešno in še dodal, da se 
veseli podobne odprave v pri-
hodnjem letu. Tudi tujci, ki so se 
udeležili odprave, so nad jam-
skim sistemom okolice Mostarja 
navdušeni in že načrtujejo med-
narodne odprave, ki se jih bodo z 
veseljem udeležili tudi slovenski 
jamski potapljači.

Maja Tasič

lena.hren@gmail.com
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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
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Vsi Potapljaški centri SPZ imajo fizični prostor, obratujejo vsaj 20 ur na teden, izvajajo potapljaške tečaje, iz-
posojajo 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 popusti 
inštruktorjem in podobno.

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 pota-
pljaške 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 pota-
pljaške 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 pota-
pljaške opreme ter 30 % inštruktorjem pri nakupu potapljaške opreme.
V centru se lahko včlanite v SPZ.

SHARKY – SPZ CENTER***
Plaža v Fiesi, 6330 Piran 
www.sharky.si, e-mail:  info@sharky.si, tel.: 070 111 112.
Center članom SPZ nudi 10 % popusta na storitve ,11 % pri nakupu pota-
pljaške opreme ter 20 % inštruktorjem pri nakupu potapljaške opreme.
V centru se lahko včlanite v SPZ.

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

Anketa meseca decembra:
Ali ste se že potapljali s celoo-
brazno masko?
1. Da, enkrat.
2. Da, večkrat.
3. Ne.
4. Kaj je to celoobrazna maska?
 

Anketa meseca novembra:
Kje ste v letošnji potapljaški 
sezoni opravili večino potopov?
1. V Sloveniji.
2. Na Hrvaškem.
3. Rdeče morje.
4. Drugje v Sredozemlju.
5. Drugje.

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

RAČUNALNIK SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE



71 - 2013 • Potapljač • 27 

OGLASI
OGLASI
SPZ oprema

Dravske elektrarne Maribor

PokrovitelJ koleDarJev
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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
ZOO MARKET (BTC Murska Sobota), Nemčavci 1 D, 
9000 Murska Sobota, tel: 02/51 51 621
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.

63 - 2012 • Potapljač • 31 

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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