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NAPOVEDNIK
NAPOVEDNIK
Aktualni dogodki

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

DECEMBER

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.

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

1

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

Očistimo vode.si
Maribor, Lent
DPA Drava 
KONTAKT:  Boris Kolar
 ivokol01@zzv-mb.si

Darovanje sarme Neptunu
Piran
PLK Koper 
KONTAKT:  Domagoj Ribarič
 041 350 979
 domagoj@klub-plk-koper.si

Licenčni seminar za inštruktorje
Ljubljana - Ig ICZR
SPZ - komite za izobraževanje 
KONTAKT:  Igor Urh
 031 340 523
 sola@spz.si

JaNUaR

MaREC

JaNUaR

MaREC

31

22

4

1

JaNUaR
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UVODNIK
Užitek bivanja pod vodo

Potapljanje večina doživlja kot svojevr-
stno rekreacijo z izjemnimi doživetji in s 
čarobnostjo bivanja v ljudem povsem tu-
jem mediju. Izkušnja prvega potopa je pri 
mnogih povezana s povsem razumljivim 
nelagodjem, včasih svojevrstnim strahom, 
da ne bi bilo kaj narobe, pri nekaterih se 
pojavi tudi utesnjenost. Že po nekaj po-
topih ti občutki preidejo v pazljivost in se 
zmeraj bolj nadgradijo z navdušenjem in 
s ponosom, da ti je dano početi nekaj ek-
skluzivnega, nekaj, za kar je večina drugih 

prikrajšana. Izkušnje naslednjih petdeset, sto ali več potopov omo-
gočijo, da postane samo bivanje pod vodo nekaj povsem samo po 
sebi umevnega in se lahko v celoti prepustimo lepotam podvodne-
ga sveta. Potapljanje postane užitek bivanja pod vodo. Sproščenost 
in spokojnost pod vodo pa naj ne temelji zgolj na rutiniranosti po-
tapljanja, ampak je treba ohraniti tudi pazljivost in predvsem dosle-
dnost pri varnostnih pravilih.
Potapljači, ki se pod vodo počutijo »kot ribe v vodi«, si hitro omisli-
jo še kakšne dodatne dejavnosti. Od ljubiteljskega fotografiranja pa 
vse do resnega ukvarjanja s podvodnimi športi. V Sloveniji gojimo 
skoraj vse potapljaške športe in naši športniki so tudi mednarodno 
uspešni, pogosto sodijo v sam svetovni vrh. O njihovih uspehih in 
dosežkih poročamo v skoraj vsakem Potapljaču in tudi ta številka ni 
izjema. 
Samo Jeranko je postavil kar dva nova globinska rekorda. Še po-
membnejše od novih rekordov pa je njegovo sporočilo, da tudi v vr-
hunskem športu potapljanje mora ostati užitek in si meje postavljati 
v skladu s svojimi možnostmi in razmerami, saj ima brezglavi lov na 
rezultate lahko tragične posledice. Tega se moramo tudi rekreativni 
potapljači pod vodo ves čas zavedati.
Potapljajmo se za svoj užitek bivanje pod vodo, ne pa užitek biva-
nja pod vodo podrediti potapljaškim podvigom. S to mislijo vam in 
vsem vašim bližnjim želim vesele praznike, v novem letu pa čim več 
lepih in varnih potopov.

dr. Mitja Slavinec

UVODNIK
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Equator spredaj nastavljivi kom-
penzator plovnosti (BC) je eks-
tremno udoben in vsestransko 
nastavljiv. Ima integriran sistem 
uteži in široko paleto odličnih ka-
rakteristik. Njegova kompaktna in 
izredno lahka konstrukcija je ide-
alna za vsakdanje potapljanje, še 
bolj pa za potovanja v bolj ekso-
tične kraje.
Ta robustni kompenzator je zdaj 
izboljšan do te mere, da ni pri-
meren samo za potovanja. Novo 
izboljšano udobje in tehnične ka-
rakteristike vas bodo prepričale, 
da ga boste uporabljali v vseh va-
ših podvodnih avanturah.

KARAKTERISTIKE:
• Nov majhen lahko zložljivi na-

hrbtnik za zmanjšanje teže. 
• Odcejevalno Airnet oblazinjenje 

nahrbtnika za super udobje.
• Opremljen je s SCUBAPRO BPI 

inflatorjem, rebrasto cevjo, ra-
menskim ventilom in dvema 
nizkoprofilnima izpustnima ven-
tiloma. Povsod je uporabljena 
najnovejša tehnologija za maksi-
malno varnost in udobje.

• Novi našitki na naramnicah.

Ta robustni kompenzator 
je zdaj še boljši!

NOVI EQUATOR BC

Tekst: Tomaž Favai • Foto: Scubapro

OPREMA

Kompenzator plovnosti
OPREMA

• Dvojni trak za pritrditev jeklen-
ke:  glavni trak z izredno lahko 
»cam-action« sponko in dodatni 
zgornji trak z velcro zapiranje za 
dvojno varnost. 

• Material: Nylon 420 D 
• Novi integrirani žepi za uteži z 

nizkoprofilnimi sponkami.
• Kvalitetne anti-scratch obloge 

na obeh straneh in na ramenih 
• 6 nerjavečih D-Ringov
• Pritrdilno mesto za nož
• QR Rotacijske ramenske sponke
• 2 žepa z zadrgo
• Mehko oblazinjenje na vratu
• Odprtine za Octopus na obeh 

straneh
 
PREDNOSTI:
• Vsestranska nastavljivost in 

udobnost  za širok krog potaplja-
čev 

• Zaradi izredno rigoroznih inter-
nih  testiranj so SCUBAPRO kom-
penzatorji v primerjavi s konku-
renco bolj zanesljivi in robustni, 
kar pomeni da bolje delujejo in 
so trajnejši.

• Izredno hitro sušenje
• Majhne dimenzije in teža – lahko 

zlaganje – idealno za potovanja 
in za vsakdanje potope v različ-
nih pogojih.

• Udoben, odlično prilegajoč se 
spredaj nastavljiv kroj z odlično 

razporeditvijo teže jeklenke 
• Stabilnost – odlično udobje med 

potopom
• Italijansko oblikovanje – modna 

in privlačna oblika
Namenjen je potapljačem ki ve-
liko potujejo, a istočasno iščejo 
dober kompenzator za uporabo 
v domačem okolju. Zadovoljuje 
tako začetnike kot tudi zahtevne 
potapljače. Spada v srednji razred 
kompenzatorjev.  

REDNa CENa: 429 EUR
CENA ZA ČLANE SPZ: 310 EUR

SCUBACENTER
Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana, 

Tel.: 01/563-21-77, 
scubacenter@scubatom.net, 

www.scubatom.net

razpis - naj športnik spz 2013
Po sklepu predsedstva SPZ objavljamo razpis za izbor  najboljše športnice, najboljšega športnika in 
najboljše športne ekipe SPZ za leto 2013. Vsi člani SPZ (komisije, društva in posamezniki) ste vabljeni 
k oddaji predloga, ki naj vsebuje:
•  ime in priimek predlagane osebe ali imena članov ekipe,
•  športno disciplino (samo športi pod okriljem SPZ),
•  kratka obrazložitev: naštejte športne rezultate predlaganih v letu 2013, z navedbo uvrstitve, vrste 

tekmovanja, krajem tekmovanja,številom udeležencev,
•  ime predlagatelja.

Rok za oddajo predlogov je 1. februar 2014, na naslov sport@spz.si ali po pošti na sedež SPZ (Celovška 
cesta 25, 1000 Ljubljana) s pripisom »SPZ športnik leta«. Vsak lahko predlaga po eno športnico, športnika 
in športno ekipo. Predlagani morajo biti člani SPZ z veljavno športno licenco. Izbor bo opravila strokovna 
komisija Komiteja za Šport in Predsedstva SPZ. Podelitev priznanj bo na redni letni skupščini SPZ.

dr. Mitja Slavinec, predsednik SPZ
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Nabor njihovih kakovostnih suhih 
oblek obsega tako trilaminatne 
kot tudi neoprenske suhe obleke. 
Leta 2011 je BARE na tržišče lan-
siral prvo suho trilaminatno oble-
ko, katere material je raztegljiv in 
paropropusten, njena oznaka je 
SB: Stretch, Breathable. Istočasno 
s suho obleko je bila predstavlje-
na tudi nova serija SB podoblek, 
ki v kombinaciji s SB suho obleko 
uporabniku omogoča optimalno 
izkoriščanje lastnosti novega tri-
laminatnega materiala.
A po leto in pol trajajoči evforiji, 
velikih prodajnih uspehih in za-
dovoljnih uporabnikih, je prišel 
hladen tuš. Proizvajalec trilami-
natnega materiala ni bil sposo-
ben zagotavljati potrebnih koli-
čin materiala ustrezne kakovosti 
in material nekaterih izmed SB 
suhih oblek se je začel delamini-
rati in tako je suha obleka posle-
dično prepuščala vodo. Ker BARE 
za vse svoje suhe obleke nudi do-
življenjsko garancijo na spoje in 
izdelavo obleke, so bili vsi proble-
mi takoj rešeni v korist uporabni-
kov. A v BARE-u so bili primorani 
proizvodnjo obleke SB ustaviti 
za dobro leto dni in v tem času 
najti novega, zanesljivejšega do-
bavitelja materiala. Hkrati je teh-
nologija izdelave SB materiala v 
tem času zelo napredovala in po 
opravljenih več tisoč testnih po-
topih z novim materialom lahko 
zdaj končno napovemo vrnitev 
suhe SB obleke, še vedno tako v 
moškem kot tudi ženskem kroju!
Nov material in kroj obleke po 
izgledu sledita staremu, saj sta 
prefinjena oblika in izgled delo 
oblikovalskega podjetja BMW 
Designworks, kar uporabniku 

Kanadski proizvajalec po-
tapljaških mokrih in su-
hih oblek ter dodatkov 
BARE je slovenskim pota-
pljačem že dobro znan.

PONOVNO ROJSTVO SUHE OBLEKE BARE SB

Tekst: Igor Vrhovec • Foto: Bare

Suhe obleke

OPREMA
OPREMA

daje tudi kanček eksklu-
zivnosti. Moški kroj je 
na voljo v 16, ženski pa 
v 6 različnih velikostih. 
Dodatno ima lahko vsa-
ka obleka hlačnice in/
ali rokave podaljšane ali 
skrajšane, telo obleke 
podaljšano in/ali razšir-
jeno, velikosti in vrsta 
nameščenih manšet pa 
so po naročilu bodoče-
ga uporabnika obleke. 
Enako velja za nogavi-
ce ali škornje obleke. 
Najbolj nestandardnim 
potapljačem BARE suho 
obleko izdela tudi po 
merah. Tako je BARE 
eden redkih proizvajalcev suhih 
oblek, kjer potapljač res dobi 
obleko sebi ustrezne velikosti 
in po svojih željah. Proizvajalec 
in posledično prodajalec oble-
ke tako ne moreta vsiliti nekega 
standardnega modela in velikosti 
ter pomanjkanje prilagodljivosti 
zaviti v celofan nekakšne univer-
zalnosti velikosti in kroja.

SB SiSTEM
Celoten SB sistem sestavljajo 
osnovni, srednji in zunanji sloj. 
Material suhe obleke svojo funk-
cijo paropropustnosti opravlja 
pred potopom in po njem, ko se 
na potop pripravljen potapljač 
med čakanjem pogosto znoji ali 
pa ko se pota-
pljač po poto-
pu zaradi npr. 
vožnje z barko 
ne sleče takoj 
iz suhe oble-
ke. Paropropu-
stnost seveda 
omogoča tudi 
potapljaču ugo-
dnejšo tempe-
raturo znotraj 
suhe obleke.
Osnovni sloj 
p r e d s t a v l j a 
dvodelno razte-

gljivo športno termo perilo z zelo 
dobrimi lastnostmi odvajanja 
vlage od telesa. Tako zgornji kot 
spodnji del imata žep za ključe, 
rokavi in ovratnik zgornjega dela 
so oblikovani tako, da ne ovira-
jo funkcije vratne in zapestnih 
manšet suhe obleke, hlačnici 
spodnjega dela pa imata zanki za 
stopala, da perilo po nesreči ne 
more zdrsniti po nogi navzgor.
Srednji sloj nudi največ izolaci-
je in je izdelan iz nestisljivega, a 
raztegljivega antimikrobnega 
flisa. Na voljo je v obliki kombi-
nezona ali pa si uporabnik lahko 
omisli ločena zgornji in spodnji 
del. Za najbolj zmrzljive vse sku-
paj dopolnjujejo še brezrokavnik 
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in nogavice iz istega materiala. 
Srednji sloj mora biti uporabniku 
ob nošenju oprijet, saj tako naju-
činkoviteje prevaja znoj iz osnov-
nega proti zunanjemu sloju (suhi 
obleki). Vse izvedbe srednjega 
sloja imajo žep za ključe, rokavi 
in hlačnice pa tudi zanke. Zadr-
gi kombinezona ali zgornjega 
dela ter brezrokavnika sta všiti 
tako, da se direktno ne pokriva-
ta in tako preprečujeta enosta-
ven prehod zraka ali drugega 
izolativnega plina od telesa do 
suhe obleke.
Potapljača od vode loči zuna-
nji sloj (suha obleka) iz že prej 
omenjenega raztegljivega in 
paropropustnega trilaminatne-
ga SB materiala. Raztegljivost 
vseh treh slojev kljub njihovi 

oprijetosti uporabniku omogo-
ča največjo možno gibljivost, 
paropropustnost pa zagotavlja, 
da se uporabnik lahko brez bo-
jazni, da se bo na soncu znojil 
in potem med potopom čutil 
to vlago, v celoti obleče kar ne-
kaj časa pred začetkom poto-
pa. Suha obleka ima že serijsko 
vgrajen žep in je na voljo z neo-
prensko ali pa gumijasto vratno 
manšeto, gumijastima ali s sili-
konskima zapestnima manše-
tama ter z mehkimi nogavicami 
ali s trdimi škornji. Ima sprednjo 
diagonalno TIZIP zadrgo, ki 
je veliko odpornejša na obra-
bo in mehanske poškodbe kot 
klasične kovinske zadrge. Pol-
nilni ventil je na prsih, izpustni 
pa na levi nadlahti obleke in za 

čim enostavnejše avtomatsko 
praznjenje obleke pomaknjen 
navzven. Ker je material obleke 
raztegljiv, obleka kljub sprednji 
zadrgi ne potrebuje presežka 
materiala (gubo) v predelu pasu 
ter traku med nogami. Zato je 
kroj obleke lahko zelo ozek. 
Za shranjevanje podobleke in 
obleke uporabnik ob nakupu 
obleke prejme še robustno BA-
RE-ovo SB torbo.
Več informacij o sistemu SB ter 
BARE-ovih potapljaških oblekah 
lahko dobite v podjetju Norik-
-sub d.o.o. v Ljubljani, ki je slo-
venski zastopnik proizvajalca 
BARE, preko e-maila norik@no-
rik-sub.si ter v vseh boljših po-
tapljaških trgovinah v Sloveniji. 
Veselimo se vašega obiska!

V Potapljaču sem prebral 
članek Igorja Urha o ne-
profesionalnem servisira-
nju Borut Novaka iz podje-
tja Fotomehanika.

Tekst: Borut Furlan

POPRAVILO FOTOAPARATA ALI KAKO VAM gA 
lahko odvzamejo - 2. del

Ker oba akterja zgodbe dobro 
poznam in z nobenim od njiju 
do sedaj še nisem imel slabih iz-
kušenj, me je to pisanje izredno 
začudilo. Ne morem si kaj, da ne 
bi opisal še ene svoje lastne iz-
kušnje, ki pa je diametralno dru-
gačna. S tem nikakor ne želim 
reči, da je Igorjevo pisanje nere-
snično, niti se postavljati Borutu 
v bran, mislim pa, da je pošteno, 
da v tem trenutku opišem tudi 
svojo pozitivno izkušnjo z njim, 
bralec obeh prispevkov pa naj si 
nato sam ustvari mnenje.
K Borutu že dlje časa zahajam 
in mu nosim na čiščenje svo-
jo fotografsko opremo (čišče-
nje senzorja). Pri njemu sem bil 
tudi zaradi nekaterih manjših 
popravil (npr. nezanesljiv avto-

fokus zaradi umazanih kontak-
tov znotraj objektiva), žal pa mu 
nisem mogel prinesti opreme 
za kakšno večje popravilo, ker 
nima pooblaščenega servisa za 
Nikon. Poudarjam ŽAL, saj sem z 
njegovimi storitvami veliko bolj 
zadovoljen kot z nekim drugim 
servisom, ki je za to pooblaščen 
(vendar ga ne želim imenova-
ti…).
Tisto, kar sem želel na tem me-
stu opisati, pa je zelo zahteven 
projekt, ki sva ga izvedla skupaj, 
v mnogih popoldanskih urah na 
njegovem servisu. Skupaj sva 
namreč predelala stari podvodni 
filmski fisheye objektiv R UW AF 
Nikonos RS Nikkor 13mm f/2.8 
tako da je v vseh pogledih kom-
patibilen z modernim digitalnim 
Nikonom D800. Predelava je 
trajala kar precej časa in Borut 
je moral celo v Zagreb po ustre-
zne elektronske dele, kajti prej 
omenjeni pooblaščeni servis v 
Ljubljani, ki te dele sicer ima na 
zalogi, ni želel sodelovati. Tu bi 
rad še enkrat poudaril, da je šlo 

za zelo kompleksen projekt (ne 
samo zamenjava elektronike), 
ki je vključeval tudi fina klju-
čavničarska dela, kot so struže-
nje, vrtanje, vrezovanje navojev 
in podobno. Končni rezultat je 
objektiv, ki ga moderni D800 
prepozna in je z njim kompati-
bilen v vseh pogledih (vsi načini 
avtofokusa, vsi načini merjenja 
svetlobe in vsi načini ekspozicije). 
Objektiv je specialno predelan 
tako, da paše samo na Seacam 
podvodno ohišje in z njim uspe-
šno fotografiram od aprila dalje.
Za vse popoldanske ure, ki jih je 
Borut zaradi tega projekta preži-
vel na svojem servisu, pa sploh 
ni želel nobenega plačila (razen 
seveda stroškov za material)! Se-
veda sem mu nekaj plačal (verje-
tno bistveno manj kot je uradna 
urna postavka) in podaril sem 
mu izvod svoje nove knjige o Pi-
ranu. Reči moram, da me Igor s 
svojim pisanjem nikakor ni pre-
strašil in da se bom pri Borutu 
na servisu še vedno z veseljem 
oglašal.

OPREMA

Suhe obleke
OPREMA
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Tehnično potapljanje

IZOBRAŽEVANJE
IZOBRAŽEVANJE

Kdo ne pozna Jacquesa Couste-
auja in njegovega dela Čez se-
dem morij, ki pri enih potaplja-
čih vzbuja ponos, pustolovstvo, 
raziskovanje, znanje in varnost, 
pri drugih pa prezir, zastarelost, 
okostenelost, počasnost. Sam 
sodim v tisto prvo skupino in 
kamorkoli že me je vodila pota-
pljaška pot, sta bila CMAS certi-
fikat in znanje sprejeta s spošto-
vanjem in z zaupanjem.
Pred nekaj meseci me je v Pi-
ranu sopotapljač na tečaju M3 
vprašal, če se še ukvarjam s 
tehničnim potapljanjem, saj je 
poznal moje nav-
dušenje nad njim. 
Tudi sam bi se že-
lel preizkusiti v tej 
panogi, le da se v 
»poplavi« šol, ki 
ponujajo tehnič-
no potapljanje, ne zna odločiti 
za pravo in zelo pogreša CMAS 
šolo tehničnega potapljanja. 
Kaaaaj?
Začudeno sem ga pogledal in 
mu povedal, da je bil v »popla-
vi« šol, ki ponujajo tehnično 
potapljanje, CMAS med prvimi, 
v Evropi celo prvi. Vendar je 
res, da se pri nas lahko CMAS 
tehnične tečaje opravlja le za-
dnjih nekaj let, saj prej za to 
ni bilo inštruktorjev. Morda je 
prav zaradi tega CMAS tehnično 
potapljanje v Sloveniji ostalo v 
senci veliko bolj razširjenega 
športno-rekreativnega progra-
ma potapljanja.
Marsikdo tega ne ve, vendar so 
bili CMAS-ovi standardi temelj 
za večino novo nastalih šol in 
smeri. Že v zgodnji fazi so iz-
delali zelo obširne programe 

CMAS je potapljačem zna-
na kratica in inštitucija, 
ki velja za pojem pri ra-
zvoju sodobnega športne-
ga potapljanja.

CMAS – Tehnično poTApljAnje

Tekst: Nedjan Kastelic • Foto: Gorazd Sulčič

izobraževanja, sprva za športno 
potapljanje, pozneje za potaplja-
nje z mešanicami, kot sta nitrox 
in trimix, ter na koncu za celoten 
program specialnih tehničnih te-
čajev, kot so jamsko potapljanje, 
DPV, polzaprti in zaprti krog. Za 

samo tehnično potapljanje pa 
obstajajo prevodi CMAS-ovih 
standardov na spletni strani SPZ.
CMAS-ovo izobraževanje za teh-
ničnega potapljača od tečajnika 
zahteva vztrajnost, nekaj tehnič-
nega znanja in dobre psihofizič-
ne sposobnosti. Tečaja tehnične-
ga potapljanja ni nikakor možno 
izvesti kot vikend tečaj, saj veči-
noma temelji na poglobljenem 
praktičnem delu, kjer tehnični 
potapljač pridobi tudi vzporedna 
znanja polnjenja in priprave me-
šanic, iznajdljivosti in praktičnosti 
pri izbiri in konfiguraciji opreme 
ter logistike. Standardi in tečaji, 
tako kot vsa CMAS filozofija, niso 
zastavljeni komercialno. Od te-
čajnika in inštruktorja zahtevajo 
predanost in čas, usposabljanje 
pa traja dlje od podobnih tečajev 
pri nekaterih drugih šolah.

V nadaljevanju predstavljamo 
osnovne kategorije tehničnega 
potapljanja z dihalnim sistemom 
na odprti krog:

CMaS EXTENDED RaNGE DivER 
(Osnovni tečaj tehničnega pota-

pljanja) tečajnike 
usposobi za potope 
do 54 m z uporabo 
bodisi zraka, binar-
nih mešanic (Zrak, 
Ean) ali čistega ki-
sika. Uporablja se 

enojna ali dvojna jeklenka in ena 
ali dve dekompresijski jeklenki. 
Tečajniki opravijo najmanj štiri 
potope s skupnim saturacijskim 
časom najmanj 100 minut.

CMaS NoRMoXiC TRiMiX Di-
vER – TRiMiX i (Osnovni tečaj 
potapljanja s trimixom) tečajni-
ke usposobi za potope z upo-
rabo normoxičnih terciarnih 
mešanic do delnega tlaka kisika 
največ 1,4 bar med potopom in 
največ 1,6 bar med dekompre-
sijo z uporabo binarnih mešanic 
ali čistega kisika. Uporablja se 
dvojna jeklenka in ena ali dve 
dekompresijski jeklenki. Globi-
na potopa je do ca. 68 m, glede 
na omejitve v zvezi s parcialnim 
tlakom kisika. Tečajniki opravijo 
najmanj šest potopov, ki skupaj 
trajajo vsaj 300 minut.

“Standardi in tečaji, tako kot vsa 
CMAS filozofija, niso zastavljeni 

komercialno..”
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CMaS aDvaNCED TRiMiX Di-
vER – TRiMiX ii (Napredni tečaj 
potapljanja s trimixom) tečajnike 
usposobi za potope z uporabo 
hipoksičnih terciarnih mešanic 
do delnega tlaka kisika največ 
1,4 bar med potopom in največ 
1,6 bar med dekompresijo z nor-
moxičnimi terciarnimi mešani-
cami, binarnimi mešanicami ali 
s čistim kisikom. Uporablja se 
dvojna jeklenka, ena ali več po-
tovalnih jeklenk in ena ali več 
dekompresijskih jeklenk. Globi-

na potopa je glede na parcial-
ni tlak kisika. Tečajniki opravijo 
najmanj štiri potope, ki skupaj 
trajajo vsaj 300 minut. Največja 
globina na tečaju ne sme prese-
gati 90 m.
Tehnično potapljanje je namenje-
no potapljačem, ki jim globine, 

predvidene za športno potaplja-
nje, niso več dovolj, ki hočejo vi-
deti, doživeti in preživeti potop 
na dno, do propelerja, tisti, ki jim 
je klavstrofobija tuja, ki se radi 
plazijo skozi ozke luknje, v temi, 
obteženi s številnimi jeklenkami 
in z drugo opremo, ki ne poznajo 
strahu, nevarnost pa jemljejo kot 
sestavni del potapljanja in jo spo-
štujejo, tistim, ki se potapljajo po-
zimi v največjem mrazu, to so brez 
dvoma tehnični potapljači. In prav 
v tem duhu vzgajamo bodoče 
CMAS-ove tehnične potapljače.
Opisani tečaji se pod okriljem 
SPZ, ki tudi izdaja certifikate, 
izvajajo v Potapljaški šoli in po-
tapljaškem centru REX MARIS v 
Kopru, pod vodstvom usposo-
bljenih CMAS inštruktorjev teh-
ničnega in jamskega potaplja-
nja. Več o tem si lahko ogledate 
na naši spletni strani www.rex-
-maris.si.

Nedjan Kastelic je CMAS M3 inštruktor rekreativ-
nega in tehničnega potapljanja.

nedjan.kastelic@telemach.net

Del dohodnine namenite potapljanju
Vsak davkoplačevalec 0,5 odstotka dohodnine lahko nameni zvezam ali društvom, ki delujejo v javnem interesu. Med 
ta spada tudi Slovenska potapljaška zveza in nekatere njene članice. Izkoristite možnost in s tem delom dohodnine 
podprite slovensko potapljanje, humanitarno dejavnost Podvodne reševalne službe in aktivnosti širšega javnega interesa.
Na šesti strani obrazca za odmero dohodnine najdete 
tabelo, v katero vpišete davčno številko upravičenca in 
odstotek, ki ga namenjate posameznemu upravičencu. V 
primeru Slovenske potapljaške zveze torej vpišete davčno 
številko 94008914, kot kaže slika spodaj.

Davka zaradi tega ne boste plačali nič več! Tukaj le navede-
te komu ta denar namenjate. Za podporo motivirajte čim 
več svojih prijateljev, družinskih članov in znancev. 
Donacijo do skupnega odstotka 0,5% lahko namenite 
več prejemnikom, vsekakor pa ne pozabite na SPZ ali vaš 
matični klub, v kolikor ima ustrezen status.

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

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

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

IZOBRAŽEVANJE

Tehnično potapljanje
IZOBRAŽEVANJE
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BIOLOGIJA

V majhni luži slovenskega dela 
Jadranskega morja bi najprej po-
mislili, da je prihod tujerodnih 
tropskih vrst v tem okolju manj 
verjetno.

Tekst: dr. Lovrenc Lipej • Foto: Borut Mavrič

Afriški kostorog v nAših krAjih

To do neke mere drži, vendar pa se v za-
dnjem desetletju kar vrstijo pojavljanja vrst, 
ki jih v naših krajih zlepa ne bi pričakovali. 
Terapon, temni morski kunec, riba napiho-
valka, kljunačka in še kopica drugih vrst (o 
katerih pač v Potapljaču nisem pisal) so se 
pojavili v našem morju oziroma širšem Tr-
žaškem zalivu. K temu lahko prištejemo še 
kita grbavca, morske pse orjake in nekatere 
nevretenčarje, zlasti nekatere vrste polžev 
gološkrgarjev. Konec septembra se je v naših 
krajih pojavila nova vrsta prišlekov, ki jo je v 
ribiško mrežo ujel piranski ribič, taisti, ki je 
ujel tudi ribo napihovalko. Kot že mnogokrat 
prej se moramo zahvaliti vestnemu direktorju 
piranskega akvarija Valterju Žiži, da nas je o 
najdbi takoj obvestil. Majhna, manj kot 13 cm 
velika, balestri podobna riba, je že po obliki 
izdajala svoje tropsko poreklo. Po značilnih 
morfoloških znakih jo je bilo možno (ne brez 
težav, saj obstaja tudi atlantska vrsta, ki ji je 
zelo podobna) ribo določiti za Stephanolepis 
diaspros. Mislil sem, da ni znano slovensko 
ime, ko sem v nekem potopisu zasledil koža-
sti kostorog, ki gotovo izhaja iz angleškega 
imena leatherjacket (=usnjena jakna), kot tej 
ribiči pravijo angleško govoreči. Raje bom 
uporabil ime afriški kostorog, ki ga sicer upo-
rabljajo tudi Hrvati, saj ni prav, da bi skovali 
slovenska imena iz angleških (npr. usnjena 
jaknica). V preteklosti se je izkazalo, da so bili 
taki prevodi povsem ponesrečeni. Tako so za 
brazdastega kita še nedavno uporabljali ime 
hrbtopluti kit. Ne vem sicer, ali je nekdo izbral 
prevod iz angleščine (fin whale) ali nemščine 
(finwal), ki ga je prevedel kot hrbtoplavuti kit. 
Verjetno je iz tega imena kasneje nastal (mor-
da po lektorskem posegu) hrbtopluti kit, kar 
pa ne ustreza več prvotnemu prevodu, saj bi 
potemtakem moral plavati hrbtno. Italijani 
grbavcu pravijo megattera, kar izhaja iz latin-
skega imena Megaptera in pomeni dolgokrili, 
kar dejansko ustreza opisu grbavca, za kate-
rega sta značilni izredno veliki prsni plavuti, ki 
lahko merita celo tretjino telesa. Takih prime-
rov je še več, gotovo pa je omenjeni primer s 

kitom grbavcem dovolj poučen, da se izognemo nasilnim 
prevodom iz tujih jezikov.
Kakorkoli že, afriški kostorog je majhna riba, ki jo spoznamo 
po romboidni obliki telesa, dolgem gobcu z majhnimi usti, 
predvsem pa po značilnem podaljšanem trnastem izrastku 
na hrbtni plavuti, zaradi katerega je tudi dobila tako ime. Je 
riba obrežnih plitvin skalnatega dna, ki se s svojim barvnim 
vzorcem tudi zelo dobro prikriva v okolju, tako da jo je vča-
sih zelo težko opaziti.
Afriški kostorog je lesepska selivka, kar pomeni, da je prišla 
v Sredozemsko morje iz Rdečega morja. Je celo ena izmed 
prvih uspešnih lesepskih selivk, saj so jo prvič opazili v Le-
vantskem morju že daljnega leta 1927. Danes je razširjena 
povsod v jugovzhodnem Sredozemskem morju, V Egiptu, 
Izraelu, Siriji, Turčiji, Grčiji, na Kreti in Cipru, Tuniziji, Sicili-
ji in na Malti. Ob afriški obali je ponekod tudi lovna vrsta. 
V Jadranskem morju je bila doslej ugotovljena le v enem 
primeru in sicer pred Ulcinjem v avgustu 2002. Piran je za 
to vrsto dejansko tudi najsevernejša lokaliteta v Sredozem-
skem morju.
Za Slovenijo je to šele druga tujerodna vrsta rib, saj je bil 
pred njo ugotovljen le še terapon. Če štejemo še temnega 
morskega kunca, ki je bil ujet blizu Trsta, potem so take vr-
ste tri, prav vse tudi lesepske selivke. V ta seznam bi lahko 
uvrstili še ribo gambuzijo, ki so jo v Musolinijevih časih na-
selili v Istro zaradi problemov s komarji, vendar mnogi stro-
kovnjaki to vrsto obravnavajo predvsem kot sladkovodno, 
čeprav se pojavlja (tudi pri nas) tudi v slanovodnem okolju 
obrežnih mokrišč in estuarijev. 
Afriški kostorog verjetno ne bi uspel preživeti izredno niz-
kih temperatur v našem delu Jadrana, kar pa ne pomeni, 
da se ne bo v prihajajočih desetletjih pogosteje pojavljal v 
južnih delih Jadrana. In seveda še drugi prišleki, ki so jim 
snovalci in graditelji Sueškega prekopa nevede omogočili 
pred nekaj več kot 150 leti (sicer resnici na ljubo vse prej kot 
lahko) odprto pot v Sredozemlje.

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

lovrenc.lipej@mbss.org

Afriški kostorog
BIOLOGIJA
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Med potapljači se hiperbarične 
komore omenjajo zgolj kot oblika 
zdravljenja pri dekompresijski bo-
lezni. Vendar pa temu še zdaleč ni 
tako. Hiperbarična komora je sedaj 
dostopna vsakomur za vrsto zdra-
vstvenih težav in bolj kakovostno 
življenje.
V hiperbaričnih komorah se opra-
vljajo terapije za vrsto različnih 
zdravstvenih stanj širom po svetu. 
Stroški tretmajev v trdih komorah 
so dragi in zavarovalnice jih v veči-
ni primerov ne povrnejo.
Že nekaj časa pa so na tržišču tudi 
mehke prenosne hiperbarične ko-
more, ki so cenovno bolj dostopne, 
a ne dosegajo tlaka večjega od 1,3 
bar. Od aprila pa deluje prva meh-
ka prenosna komora, ki dosega 
tlak kar 1,8 bar, tudi v Sloveniji. 
Ustanovitelj prvega Hiperbarične-
ga centra AHA (Andi Hyperbarics 
Adria) v Ljubljani je Peter Kokalj, s 
katerim sem naredila ta intervju.

Zakaj hiperbarična komora?
Več let sem o tem razmišljal, ven-
dar sem vedno obupal, saj so trde 
komore zelo drage in nedostopne. 
Lansko leto pa sem končno našel 
ameriškega proizvajalca, ki ima 
zagotovo najboljše in najkakovo-
stnejše komore, ki dosegajo tlak 
1,8 bar. Mnoge raziskave so na-
mreč pokazale, da se učinki hiper-
baričnega kisika pokažejo šele pri 
1,46 bar. 

Kako ste prišli do ideje za hiperba-
rično komoro?
Kot višji inštruktor potapljanja in 
vodja Potapljaškega centra Plavut-
ka sem v več kot 10 letih v hiper-
barično okolje popeljal že več kot 
1000 novih potapljačev. Ker se s 
tem ukvarjam profesionalno, sem 
si nabral veliko izkušenj v narav-
nem okolju.

Intervju s Petrom Koka-
ljem, vodjo Hiperbaričnega 
centra AHA.

Tekst: Julijana Grce • Foto: Julijana Grce

PotoPi na suhem v hiPeRBaRiČni komoRi

Hiperbarični center AHA

INTERVJU
INTERVJU

Zato sem se odločil, da želim lju-
dem še bolj pomagati, in sem leto-
šnjo zimo postal inštruktor hiper-
barike (angl. Hyperbaric Operator 
Instructor) v ZDA, kamor me je 
povabil Ed Betts, ustanovitelj in la-
stnik potapljaške šole ANDI (Ame-
rican Nitrox Diver International) ter 
pionir in eden vodilnih predavate-
ljev na področju tehničnega pota-
pljanja in hiperbarične medicine 
ter razvijalec našega hiperbarič-
nega sistema. Z njim sem potoval 
širom ZDA  in stažiral po raznih kli-
nikah ter videl veliko spodbudnih 
primerov.
Ugotovil sem, da je na področju hi-
perbarike ogromno pomanjkanje 
znanja v Sloveniji in Evropi in moje 
poslanstvo je, da poučim zdravni-
ke in širšo množico o učinkih in de-
lovanju hiperbarične komore. 

Kaj je HBOT (hiperbarična kisikova 
terapija)?
HBOT je metoda dajanja kisika pri 
tlaku, ki je višji od atmosferskega. 
Z vdihavanjem čistega kisika v ko-
mori, ki je pod povišanim tlakom, 
je v plinski zmesi delni tlak kisika 
10- do 15-krat večji kot pri normal-
nem tlaku (na morski gladini). Hi-
perbarična terapija se za prepreče-
vanje in izboljšanje raznih bolezni 
po vsem svetu uporablja že več kot 
50 let.

Kakšni so učinki HBOT?
HBOT deluje vazokonstriktorno 
(zmanjšuje edem), pospešuje 
neovaskularizacijo (tvorjenje no-
vih kapilar), ojača učinkovitost 
avtoimunskega sistema, uničuje  
anaerobne bakterije, pospešeno 
zdravi slabo prekrvavljena tkiva 
(kite, vezi, meniskus, ...), obnavlja 
poškodovane celice živčnega sis-
tema.
Dejansko HBOT pomaga pri vsaki  
bolezni, ki je ishemična (pomanj-
kanje kisika v tkivu) ali povzro-
čena s patogenimi organizmi po 
naravi oziroma se ob njej pojavlja 
edem (zatekanje tkiva ali živcev).

Zakaj hiperbarična terapija ni bolj 
izkoriščena, če je tako dobra?
Hiperbarične kisikove terapije ne 
priporočajo vsi zdravniki, a ne zato, 
ker ne bi bila koristna. V Sloveniji 
je bilo opravljenih že več kot 600 
terapij. 

Ali je HBOT terapija varna?
Terapija HBOT je varna, enostavna, 
neinvazivna in neboleča. Je izre-
dno varna in nima stranskih učin-
kov, ki bi škodili zdravju. Izvaja se v 
udobni hiperbarični komori, kjer se 
stranke sprostijo in povečini zaspi-
jo. Po tretmaju se človek še dolgo 
dobro počuti. 
Pogosto slišimo, da je kisik toksi-
čen oziroma strupen, vendar naj 
povem, da to velja le pri neupo-
števanju hiperbaričnih protokolov, 
kar je podobno kot potapljaške 
tabele. 

Kdo lahko upravlja s komoro?
S komoro lahko upravlja le licenci-
ran hiperbarični operater, ki opravi 
izobraževanje, ki ga izvajamo tudi 
v našem centru. Do sedaj smo v 
Evropi po naši šoli (ANDI) usposo-
bili že kar nekaj operaterjev.

Kdo vse lahko obišče hiperbarično 
komoro?
Hiperbarične terapije se lahko po-
služujejo praktično vsi, razen tistih, 
ki jemljejo zdravila s seznama kon-
traindikacij (cisplatin, bleomicin, 
adriamicin, sulfamilon  in disulfi-



72 - 2013 • Potapljač • 11 

Hiperbarični center AHA

INTERVJU
INTERVJU

ram). Tipično so to zdravila za zdra-
vljenje tumorjev, rakastih obolenj, 
opeklin in zdravljenje odvisnosti 
od alkohola.
Kontraindikacij praktično ni, v ko-
moro ne morejo le stranke s hudo 
klavstrofobijo, nezdravljenim 
pnevmotoraksom in v kolikor ne 
morejo izenačiti tlaka v ušesih. V 
praksi po 300 opravljenih terapijah 
v našem centru smo ugotovili, da 
je z dovolj počasno spremembo 
in pravilnim pristopom vsak lahko 
dosegel predpisan tlak uporabe.

Kako lahko hiperbarična terapija 
koristi?
Naše zadovoljne stranke so nam 
same povedale, da jim je terapija 
HBOT pomagala na marsikaterem 
področju, kot npr. pri izgubi tele-
sne teže, uravnavanju prebave, v 
lepotne namene, saj zavira pro-
ces staranja celic, razstruplja telo, 
zmanjšuje telesno težo, pomaga 
pri odpravljanju celulita, strij in 
brazgotin ter blagodejno učinkuje 
na kožo. Koristijo jo tudi športniki, 
saj odpravlja utrujenost po napor-
nih treningih, jih pripravi na nove 
napore ter skrajšuje čas okrevanja 
po poškodbah.

Torej je v komori čisti kisik?
Ne, komoro se polni le z zrakom, 
preko posebne maske (NRB maska 
z vrečo) pa se vdihuje čisti kisik. Iz 
varnostnih razlogov v sami komori 
stopnja kisika namreč ne sme pre-
seči 23,5 %.

Koliko jeklenk kisika se potemta-
kem porabi?
Kisik seveda lahko doziramo iz 
jeklenke, vendar to ni več ekono-
mično. Danes nam tehnologija 
omogoča, da kisik za naše potrebe 
generiramo kar sami. Proizvede-
mo lahko do 20 l kisika na minuto, 
kar je več, kot ga povprečen upo-
rabnik komore potrebuje. Zato ne 
potrebujemo hrambe za kisik, raz-
voda in logistike okoli plinov. Vse 
skupaj je tudi dosti bolj varno.

Ali so potrebne kakšne posebne 

priprave pred tretmajem?
Preoblečemo se v posebna oblačila 
iz 100% bombaža. V komoro lahko 
vzamemo vse, kar lahko vzamemo 
na potop. Zaradi višjih koncentracij 
kisika ne sme biti v komori nič sin-
tetičnega, kovinskega, električne-
ga oziroma česar koli takega, kar bi 
lahko reagiralo s kisikom.

Koliko časa traja en tretma?
Tretma na določenem tlaku tra-
ja od 60 do 75 min (angl. bottom 
time), cel tretma pa traja približno 
od 90 do 105 min (angl. run time). 
Število potrebnih tretmajev je od-
visno od vzroka obiska.

Kako poteka tretma?
Stranka se uleže v komoro, si na-
dene masko in prične se poveče-
vati tlak in s tem spust približno 
66 cm/min. Stranka mora ves čas 
izenačevati tlak, pri tem pa ji po-
maga usposobljen operater. Ko 
dosežemo želeni tlak, sledi tera-
pija, pri kateri stranka le leži na 
udobni blazini in uživa. Dvig ozi-
roma zmanjševanje tlaka poteka 
z enako hitrostjo, torej za dvig z 8 
m potrebujete 12 minut.
 
Kako se počutiš po tretmaju?
Po zaključenem tretmaju v hiper-
barični komori se zaradi poveča-
ne koncentracije kisika v telesu 
te¬rapija odvija še 6 ur, dokler se 
kisik iz tkiv ne izloči. Počutje je 
odlično, smo sproščeni, zbrani, 

polni energije, lahko pa se pojavi 
prijetna utrujenost. 
Učinki terapije so lahko vidni ta-
koj ali pa dan, dva po terapiji. 

Ste imeli kakšen zanimiv primer?
Vsak primer je po svoje zanimiv 
in mnogim lahko pomagamo, 
vendar bi izpostavil enega. Pred 
nekaj meseci je k nam z zdroblje-
nima prstoma prišel potapljač, 
ki se je poškodoval na lestvi pri 
vzpenjanju na ladjo. Prsta sta bila 
tako poškodovana, da so ju na ur-
genci hoteli odstraniti, vseeno pa 
je želel poizkusiti obdržati prsta 
in ju pozdraviti. S hiperbarično 
terapijo mu je to uspelo.

Kaj bi za konec še dodali?
Želel bi, da bi se potapljači bolj 
zavedali, kako zdravilne učinke 
na svoje telo lahko dosežejo že 
samo z varnim potapljanjem in 
da bi uporabo komore ne jema-
li več kot nekaj, kar se potrebuje 
samo ob nesrečah, v upanju, da 
tega nikoli ne bodo potrebovali, 
temveč da bi se naučili izkoristiti 
prednosti, ki jih ima hiperbarični 
kisik.
Vendar pa moram omeniti, da 
naša komora ni primerna za zdra-
vljenje dekompresijske bolezni in 
zastrupitve s CO, saj tam potre-
bujemo višji tlak.
Za podrobnejše informacije vas 
vabimo na našo spletno stran 
www.hbot.eu.
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FIZIKALNE IN FIZIOLOŠKE OSNOVE 
HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE

Nekatere od indikacij so v skladu s prakso na dokazih 
temelječe medicine, nekatere pa ne. Predstavljene 
osnove želijo bralcu pomagati, da si ustvari kritično 
mnenje glede hiperbarične oksigenacije in da razume 
indikacije za njeno uporabo in z njo povezana tvega-
nja, ki jih bomo spoznali v posebnem prispevku.

Opredelitev
Hiperbarična oksigenacija oziroma hiperbarična tera-
pija s kisikom (angl. hyperbaric oxygenation, hyperba-
ric oxygen therapy, HBO, HBO2 in HBOT) je terapija, pri 
kateri bolnik v določenih časovnih intervalih vdihava 
čisti kisik oziroma 100-odstotni kisik pri tlaku, višjem 
od normalnega zračnega tlaka, to je tlaku višjem od 1 
bar. Po nekaterih klasifikacijah je spodnja meja tlaka, 
pri katerem začnemo govoriti o hiperbarični oksigena-
ciji, postavljena nekoliko višje, to je pri 1,4 ali 1,5 bar. Hi-
perbarično oksigenacijo je treba ločiti od zdravljenja z 
zvečanim deležem kisika pri normalnem zračnem tla-
ku, to je pri delnem tlaku kisika med normalnim (0,21 
bar) in najvišjim dosegljivim pri tlaku 1 bar (npr. 0,3 bar 
pri deležu kisika 30 % do 1 bar pri čistem kisiku). [1].  

Fizikalne in fiziološke osnove
Učinke hiperbarične oksigenacije lahko pojasnimo 
s tremi fizikalnimi zakoni. Daltonov zakon pravi, da k 
skupnemu tlaku plinske zmesi vsak plin prispeva de-
lež, ki je enak volumskemu deležu tega plina v plinski 
zmesi:
  p

x 
= r

x 
∙ p

0 
, (1)

pri čemer je p
x
 delni oziroma parcialni tlak plina x, r

X
 vo-

lumski delež tega plina v plinski zmesi in p
0
 skupni tlak 

vseh plinov v dani plinski zmesi. Če je volumski delež 
kisika v zraku 21 %, skupni tlak zraka pa 1 bar, je delni 
(parcialni) tlak kisika 0,21 bar. Pri skupnem tlaku 2 bar 
delni tlak kisika še zmeraj predstavlja 21 % te vredno-
sti, t.j. 0,42 bar.

Boyle-Mariottov zakon pravi, da se pri konstantni ko-
ličini in temperaturi plina volumen plina spreminja 
obratno sorazmerno s tlakom:

       p
1 
∙ V

1
 = p

2 
∙ V

2
 . (2)

Tretji je Henryjev zakon, ki pravi, da je koncentracija v 
neki kapljevini prosto raztopljenega plina premo so-
razmerna delnemu tlaku tega plina nad kapljevino. Če 

se delni tlak nekega plina nad kapljevino podvoji, se 
koncentracija v kapljevini prosto raztopljenega pli-
na podvoji: 

 c
x
 = k

x
 ∙ p

x 
, (3)

pri čemer je c
X 

koncentracija plina x v kapljevini, k
x
 

koeficient topnosti plina x v tej kapljevini in p
X
 delni 

tlak tega plina nad kapljevino in v njej [2-4].
Normalno vdihavamo zrak pri tlaku 1 bar. Ker zrak 
vsebuje 21 % kisika, znaša delni tlak kisika v normal-
nih razmerah v suhem vdihanem zraku približno 
0,21 bar. Ta zrak se po vdihanju navlaži. Pri telesni 
temperaturi človeka znaša delni tlak vodne pare v 
zraku približno 0,06 bar, kar pomeni, da dušik in kisik 
predstavljata skupaj samo še 0,94 bar. Na kisik od-
pade 21 %, to je 0,2 bar. V pljučnih alveolih je zaradi 
porabe kisika (in dovajanja CO

2
 v alveole) delni tlak 

kisika še nekoliko nižji. Odvisnost delnega tlaka kisi-
ka v alveolih od delnega tlaka kisika v vdihanem zra-
ku, porabe kisika in predihavanja alveolov (alveolne 
ventilacije) opisuje tako imenovana alveolna plinska 
enačba za kisik [5]:
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delež kisika v vdihanem zraku, p
0
 

zračni tlak, p
H2O

 delni tlak vodne pare, F
O2 

poraba ki-
sika (250 ml/min), F

AV
 alveolna ventilacija (4200 ml/

min), k pa korekcijski faktor, ki ga je treba upoštevati 
zaradi merjenja ostalih členov enačbe pri različnih 
standardnih pogojih in znaša 1,13. Po tej enačbi iz-
računan delni tlak kisika v alveolih znaša približno 
0,13 bar. Ob običajni izmenjavi kisika med alveoli 
in arterijsko krvjo se delni tlak kisika v arterijski krvi 
izenači z delnim tlakom kisika v alveolih. Pri delnem 
tlaku kisika 0,13 bar je v litru krvi prosto raztopljenih 
približno 3 ml kisika. Kisik pa se ne raztaplja samo 
prosto v krvi, ampak se veže tudi na molekule he-
moglobina. Vsak gram hemoglobina v krvi veže pri-
bližno 1,33 ml kisika. V krvi človeka s koncentracijo 
hemoglobina 150 g/l se tako lahko v vsakem litru 
krvi veže na hemoglobin kar 200 ml kisika. Ta vezava 
za razliko od prosto raztopljenega kisika ni premo 
sorazmerna delnemu tlaku, ampak narašča v obliki 
črke »S« (slika 1) in doseže praktično popolno nasi-
čenost pri delnem tlaku kisika 0,13 bar, pri nadalj-
njem porastu delnega tlaka kisika pa se kisik lahko 
samo še prosto raztaplja v krvi, saj so vsa vezavna 
mesta na hemoglobinu zasedena [6,7]. 
Povedano drugače. Pri vsakem tlaku, višjem od 0,13 
bar, je v vsakem litru krvi na hemoglobinu 200 ml 
kisika, prosto v krvi pa tem več, čim višji je tlak. Za 
vsakih dodatnih 0,13 bar se prosto v vsakem litru 
krvi raztopi dodatnih 3 ml kisika. 

Tekst: asist. dr. Andraž Stožer

V tem prispevku bomo spoznali fizikalne 
in fiziološke osnove hiperbarične oksige-
nacije, ki se uporablja za zdravljenje ve-
dno večjega števila bolezni in poškodb.

IZOBRAŽEVANJE

Hiperbarična oksigenacija
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Graf: Zgoraj: odvisnost vezave kisika na hemoglobin (Hb) 
od delnega tlaka kisika v krvi z nasičenjem pri p

02
 0,13 

bar (točka A). Pri višjih p
02

 se na hemoglobin dodaten 
kisik ne more vezati (ravna črta desno od točke A). Spo-
daj: odvisnost koncentracije prosto raztopljenega kisika 
od p

02
. Odvisnost je linearna, smerni koeficient pa enak 

topnostnemu koeficientu za kisik v krvi (0,023/ bar). V 
normalnih razmerah pri prehodu skozi tkiva vsak liter ar-
terijske krvi odda približno 50 ml kisika in delni tlak kisika 
z arterijske na vensko stran pade na 0,05 bar (točka B na 
zgornjem levem grafu). Na desnih delih slike je merilo na 
osi x drugačno kot na levih delih slike.

Zaključek
Poleg zgornjih neposrednih učinkov zvišan delni tlak 
kisika sproži veliko posrednih fizioloških učinkov, ki 
predvsem koristijo pri celjenju ran. Zvišan delni tlak 
kisika vodi v skrčenje majhnih arterij (vazokonstrik-
cija), to pa povzroči padec krvnega tlaka v kapilarah. 
Nižji tlak v kapilarah pomeni manjše prehajanje te-
kočine iz kapilar v tkivo in s tem zmanjšanje otekline 
tkiva (edema). Prav tako visok delni tlak kisika direk-
tno uničuje bakterije, ki so nanj posebno občutljive, 
to so t.i. anaerobne bakterije. Poleg tega visok delni 
tlak kisika stimulira razmnoževanje vezivnih celic, 
imenovanih fibroblasti, in tvorbo vezivnih vlaken s 
strani teh celic, kar je pomembno za zapolnitev vr-
zeli v poškodovanem tkivu oziroma ustrezno tvor-
bo brazgotine. Kisik tudi aktivira kostne celice in 
spodbuja razgradnjo in izgradnjo kostnine, tvorbo 
novih žil in aktivacijo vnetnih celic makrofagov, ki 
odstranjujejo odmrlo tkivo [1,9]. Dovolj visok delni 
tlak kisika (0,033 bar do 0,13 bar) je tudi nujen za po-
novno vzpostavitev kontinuitete površinskih kožnih 
celic, to je za dokončno zaprtje rane [10]. Iz zgoraj 
povedanega je mogoče zaključiti, da je zadosten 
delni tlak kisika nujen za pravilno celjenje ran. Če je 
rana dolgo časa vneta, je difuzija kisika premajhna, 
da bi njegov delni tlak pri normalnih razmerah bil 
dovolj velik, zato prav hiperbarična oksigenacija po-
membno izboljša celjenje številnih kroničnih ran. V 
prihodnjem prispevku bomo natančneje predstavili 
tipe ran, ki jih lahko zdravimo s hiperbarično oksige-
nacijo, in druge indikacije za uporabo tega terapev-
tskega pristopa.
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Učinki na telo, ki so podlaga zdravljenju
Zvišanje delnega tlaka kisika ima tri neposredne fizio-
loške učinke: 
- Zaradi več prosto raztopljenega kisika se poveča sku-

pna količina kisika v krvi. 
- Poveča se difuzija kisika do tkiv, saj se poveča razlika 

delnih tlakov, ki potiska molekule kisika iz žil do celic, 
kjer se porablja.

- Morebitni mehurčki (npr. dušika pri dekompresijski 
bolezni ali kakšnega drugega plina pri plinski emboliji) 
se zaradi odsotnosti tega plina v okolici hitreje zmanj-
šujejo (večja razlika delnih tlakov poveča izločanje), 
hkrati pa se njihov volumen zmanjša zaradi povečane-
ga celotnega tlaka (Boyle-Mariottov zakon). [1,8]. 

Tabela: Odvisnost delnih tlakov kisika in vsebnosti kisika 
v krvi od načina vdihavanja kisika

Parameter
zrak 
p=1 
bar

kisik 
p=1 
bar

kisik 
p=2,8 
bar

Delni tlak kisika v vdihanem zraku [bar] 0,21 1,00 2,80

Delni tlak kisika v alveolih [bar] 0,13 0,87 2,55

Delni tlak kisika v arterijski krvi [bar] 0,13 0,87 2,55

Vsebnost kisika v litru krvi [ml] 203 223 263

Od tega na hemoglobinu [ml] 200 200 200

Od tega prosto v plazmi [ml] 3 23 63

Hiperbarična oksigenacija

IZOBRAŽEVANJE
IZOBRAŽEVANJE
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Tradicionalno se vsako je-
sen v Mariboru zberejo 
najboljši slovenski in tuji 
tekmovalci v prostem po-
tapljanju.

MAD CUP 2013 Ponovno v znAMenjU H2o teAMA

V petek in soboto, 29. in 30. 
novembra, je v kopališču Pri-
stan potekalo že deveto odpr-
to mednarodno tekmovanje 
v prostem potapljanju MAD 
CUP 2013, ki je štelo tudi kot 
bazensko državno prvenstvo. 
Mariborski H2O team je pod 
okriljem Slovenske potapljaške 
zveze organiziral tekmovanje, 
tudi tokrat na zelo visoki ravni. 
Tekmovanja se je udeležilo 32 
tekmovalcev iz sedmih držav 
in prav vsi so bili po tekmova-
nju navdušeni nad dogodkom. 
Udeleženci so se pomerili v 
vseh treh bazenskih discipli-
nah: dinamična apnea brez pla-
vuti (DNF), dinamična apnea 
s plavutmi (DYN) in statična 
apnea (STA) ter v skupni razvr-
stitvi vseh disciplin.
Prvi večer je bila na sporedu 
dinamična apnea brez plavuti. 
Favorit tekmovanja Avstrijec 
Elmar Klier je s potopom na 
158 m upravičil vlogo favorita 
in zmagal že v prvi seriji. V na-
slednji seriji je član domačega 
H2O teama Matej Bergoč s pre-
plavanimi 131 m ostalim tek-
movalcem nastavil mejnik za 
kolajne, ki ga je v nadaljevanju 
presegel le Jure Daić z osebnim 
rekordom 141 m. Dosežek je še 
posebej velik uspeh, saj je bil 
Jure glavni organizator tekmo-
vanja in se, kot je po nastopu 
povedal, zaradi tega ni uspel 
sprostiti. Prav gotovo velja iz-
postaviti še Alenko Artnik, ki 
je na državnem prvenstvu (DP) 
tekmovala v moški konkuren-
ci in si je s 125 m z Andrejem 
Ropretom delila 4. mesto. Naj-
globlji slovenski nastop je od-

plaval Samo Jeran-
ko član DPR Tjulnji, 
ki je pri preplavani 
razdalji 150 m naj-
prej dobil rdeč kar-
ton zaradi post BO 
gibov. Kasneje se 
je pritožil in upra-
vičeno dobil bel 
karton ter zmagal 
na državnem pr-
venstvu.
V soboto se je ob 
10. uri tekmovanje 
nadaljevalo s sta-
tično apneo. Boj za 
državnega prvaka 
se je končal že v 
prvi skupini. Jure 
Daić je pod vodo 
zdržal 6 min in 12 
s, kar je bilo eno 
minuto manj, kot 
je Jure pričakoval, 
a se ponovno zara-
di stresa organizacije ni uspel 
sprostiti. Društveni kolega An-
drej Ropret je pod vodo zdržal 
3 sekunde dlje in si z novim 
osebnim rekordom 6 min 15 
s zasluženo priboril svoj prvi 
naslov državnega prvaka. Ne-
koliko razočaran je na tretjem 
mestu s časom 5 min 48 s bil 
Robert Tašič, saj je bil po rezul-
tatih s treninga glavni favorit 
za zmago, a je 3 dni pred tek-
movanjem dobil temperaturo 
39 °C in je tekmoval bolan. El-
mar Klier si je s časom 7 min 4 
s z naskokom priboril zmago v 
mednarodni konkurenci. 
Popoldne je sledila še dinamič-
na apnea s plavutmi. Najprej 
sta se pomerila Elmar Klier in 
Daić, ki je z novim osebnim re-
kordom 187 m osvojil končno 
2. mesto. V zadnjih dveh serijah 
se je stopnjevala napetost, saj 
se je odločalo o naslovu DP v 
DYN in skupnem seštevku. Naj-
prej je nastopil Andrej Ropret 
in si z doseženimi 192 m pribo-
ril svoj drugi naslov državnega 

prvaka in zmago v mednarodni 
konkurenci. V zadnji seriji je na-
stopila Alenka, za katero so vsi 
vedeli, da lahko odplava 200 m. 
Na žalost je zaradi zdravstvenih 
težav potop zaključila pri 154 
m, kar je zadostovalo za 3. me-
sto in prvo kolajno nežnejšega 
spola v moški konkurenci.
S tremi drugimi mesti je v sku-
pni razvrstitvi na državnem 
prvenstvu slavil Jure Daić, v 
mednarodni konkurenci pa je 
zasedel odlično 3. mesto. Zbral 
je 238,4 točke, kar je najvišje 
število točk, ki jih je Slovenec 
zbral na bazenskem tekmova-
nju. Drugo mesto je pripadlo 
klubskemu kolegu Andreju Ro-
pretu z 233,5 točke. Tretje me-
sto je pripadlo Mateju Bergoču 
z 203,9 točke. V mednarodni 
konkurenci je prepričljivo slavil 
Elam Klier z 253,3 točk, 2. mesto 
pa je osvojil komaj 17-letni Hr-
vat Boris Milošič, ki je z zbrani-
mi 240,8 točk pokazal, da zaslu-
ženo velja za enega največjih 
talentov v tem športu. V ženski 

Tekst: Tanja Daić • Foto: Andrej Korošec

ŠPORT

Prosto potapljanje
ŠPORT
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konkurenci je s tremi zmagami 
brez konkurence slavila Alenka 
Artnik, ki je zbrala 199,9 točke. 
V ekipni razvrstitvi je z velikim 
naskokom zmagal H2O team 
pred hrvaškim RK Geronimo in 
Slovakia Freediving Teamom. 
Domači H2O team je že drugo 
leto zapored osvojil enajst ko-
lajn od dvanajstih in tako po-
trdil popolno dominacijo na 
domači in mednarodni tekmo-
valni sceni. Obrestujejo se leta 
vlaganja v mlade tekmovalce 
in tako se vsako leto pojavlja-
jo sveži obrazi v tekmovalnem 
prostem potapljanju.
Sledil je še najzabavnejši del 
tekmovanja. Sprva ob dobri 
hrani in podelitvi medalj, nato 
pa druženje v praznično obar-
vanem Mariboru. Po tekmo-
vanju je bilo slišati zelo veliko 
pohval na skoraj popolno iz-
vedeno tekmovanje. Kmalu so 
tekmovalci pozabili na metre, 
sekunde in uvrstitve ter se v ve-
seli družbi zabavali na prazniku 
prostega potapljanja.

REZULTATI DP 2013:
DNF:
1. Samo Jeranko
2. Jure Daić
3. Matej Bergoč

STA:
1. Andrej Ropret
2. Jure Daić
3. Robert Tašič

DYN:
1. Andrej Ropret
2. Jure Daić
3. Alenka Artnik 

Skupna razvrstitev:
1. Jure Daić
2. Andrej Ropret  
3. Matej Bergoč

Samo Jeranko je član ekipe DPR Tjulnji, vsi ostali pa člani ekipe H2O 
team. Vsi rezultati so objavljeni na http://www.mad13.h2oteam.com.

oglas_TIM_december.indd   1 28.11.2013   3:51:48

Prosto potapljanje
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V začetku leta sem ves svoj 
trud in predanost usme-
ril v pripravo na različna 
svetovna tekmovanja. V 
mislih sem imel le športne 
nastope in rezultate.

Novi rekordi Na Bahamih

Sedaj, ko se ob varni vrnitvi v do-
movino ozrem nazaj, vidim, da je 
bila pot na Bahame predvsem ne-
precenljiva življenjska izkušnja. 
Tekmovanje Vertical Blue na Baha-
mih velja za najprestižnejši svetov-
ni dogodek v prostem potapljanju, 
ameriški mediji so ga celo poime-
novali potapljaški Wimbledon. Po-
sebno težo mu daje lokacija, tako 
imenovani Dean's Blue Hole ali po 
slovensko modra luknja. To je 203 
m globoka in na vhodu 30 m ši-
roka luknja, ki leži na bahamskem 
otoku Long Island. Luknja je sko-
zi tisočletja postopoma nastajala 
zaradi raztapljanja apnenca med 
pronicanjem vode, ki jo je nato po 
ledeni dobi pred 15 000 leti zalilo 
morje. Zaradi izjemne lokacije sre-
di zavarovanega zaliva, predstavlja 
idealno mesto za prosto potaplja-
nje in doseganje globinskih rekor-
dov. Letošnja izvedba je privabila 
36 najboljših svetovnih apneistov 
iz 16 držav. Iz naših krajev sem se 
tekmovanja udeležil skupaj z Luko 
Pengovom, pridružil pa se nama je 
tudi Hrvat Veljano Zanki. 
Z Veljanom, ki je tudi hrvaški rekor-
der, sva večji del priprav opravila v 
Komiži. Ob veliki podpori njegove 
družine in potapljaškega centra 
ISSA sva v težkih pogojih naredila 
nekaj zavidljivih potopov, vse tja 
do globine 90 m.

Tekst: Samo Jeranko •  Foto: Daan Verhoeven

Tekmovanje je bilo napovedano 
med 9. in 19. novembrom. Devet 
tekmovalnih dni je bilo razpore-
jenih v tri dele, med vsakim je bil 
dan počitka. Vsak tekmovalec naj 
bi imel možnost 6 tekmovalnih na-
stopov, med katerimi bi lahko opra-
vil potope v vseh treh tekmovalnih 
disciplinah. 
Doseženih je bilo nekaj odličnih 
rezultatov. Rus Aleksej Molčanov 
je z 91 m izboljšal evropski rekord 
v disciplini brez plavuti. Poleg tega 
je bilo postavljenih veliko najrazlič-
nejših državnih rekordov in novih 
potopov preko magične meje 100 
m. Tudi sam sem zelo vesel, da sem 
svojim bazenskim državnim rekor-
dom dodal še dva globinska. Novi 
slovenski rekordni znamki sta zdaj 
75 m brez plavuti in 92 m s plavutjo. 
Velika želja je bil potop na globino 
100 m, ki sem jo na treningu z 98 m 
skoraj dosegel.
Ob uspešnih potopih je prav vsak 
s pričakovanjem čakal na zadnji, 
tretji del tekmovanja. A kot strela 
z jasnega nas je globoko prizadela 
in presenetila nesreča ameriškega 
potapljača Nicolasa L. Mevolija. Ob 
potopu, kjer je z globino 72 m želel 
izboljšati ameriški rekord, je utrpel 
tako hude poškodbe pljuč, da je 
nekaj trenutkov po povratku na 
površino izgubil življenje. V 21-letni 
zgodovini organiziranih tekmovanj 
in po več sto tisoč potopi je to prva 

nesreča s smrtnim izidom. Tek-
movalci smo med seboj povezani, 
počitnice, treninge in tekmovanja 
načrtujemo ter preživljamo sku-
paj, zato je smrt sotekmovalca in 
predvsem prijatelja vsak doživel 
zelo osebno in čustveno. Takoj za 
tem je bilo tekmovanje zaključe-
no, tekmovalci smo se med seboj 
povezali in se nekaj dni za tem na 
žalni slovesnosti skupaj poslovili 
od Nicka. 
Nesrečni dogodek odpira veliko 
vprašanj, tako organizacijskih kot 
povsem fizioloških. Dogodek je 
odraz trendov v vrhunskem špor-
tu zadnjih nekaj let. Doseganje re-
zultata za vsako ceno je postal pri-
stop, ki ga lahko opazimo na vseh 
področjih življenja. Pogoji, ki jih 
doživimo na teh velikih globinah, 
so ekstremni in za telo ni samou-
mevno, da v njih preživi. Brezglav 
lov na rezultate ima tragične po-
sledice, sploh v morju, kjer smo 
ob njegovi veličini tako nemočni. 
Glavni razlogi za smrt žal še niso 
znani, vsekakor pa je nesrečen 
dogodek posledica hiperbaričnih 
poškodb na dihalnih organih. 
V tako kratkem času doživeti 
uspehe, za katere garaš in se od-
rekaš, hkrati pa okusiti grenkobo 
izgube prijatelja je izkušnja, ki je 
ne pozabiš. Po vsem doživetem še 
z večjim prepričanjem trdim, da je 
dober potapljač živ potapljač. 

Samo Jeranko je tekmovalec in mednarodni 
inštruktor prostega potapljanja.

jeranko.samo@gmail.com

ŠPORT

Prosto potapljanje
ŠPORT

www.daanverhoeven.com
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V 45-letnem potapljanju na dah še 
nisem srečal teh krasnih bitij, po-
dobnih vesoljskim plovilom.
Žena Danila, ki sicer raje plava 
brez maske, se mi je pridružila v 
raziskovanju življenja teh meduz. 
Ni si namreč želela dotika s temi 
na prvi pogled sluzastimi živalmi. 
Pa tudi dotiki njihovih ožigalk niso 
čisto nič pekoči. Še dobro, da se 
mi je pridružila. Kot dobra opazo-
valka je prva opazila drobne ribi-
ce, ki plavajo pod klobukom. 
Morske cvetače so zame najlepše 
med klobučnjaki, ki živijo v Jadra-
nu. Njihov klobuk ima premer tudi 
do 50 cm. Vsi klobučnjaki so pela-
ške živali, pa jih vseeno pogosto 
najdemo v obalnem pasu, kamor 
jih priženejo morski tokovi. Mor-
ske cvetače pri tem niso izjema. 
Približno na vsakih 20 let se njiho-
vo število občutno poveča. 
Čeprav imajo večjo gostoto od 
morske vode, v njej lebdijo s stal-
nim krčenjem klobuka. Gibljejo se 
v vseh smereh. Živijo do globine 
10 m, vendar sva vse meduze sre-
čala do globine 4 m. 
Pa veste, da meduza tudi »vidi«? 
Jaz si tega nikoli prej nisem mislil. 

Avgusta letos se je na zaho-
dni obali Istre in v Sloven-
skem primorju pojavilo zelo 
veliko število klobučnjakov, 
in sicer morskih cvetač.

Tekst: Bogdan Bricelj • Foto: Bogdan Bricelj

Morske cvetače

Ko pa sem jo hotel s plavutkami 
z vodnim tokom spraviti bližje k 
površini, da bi jo lažje slikal, se je 
obrnila in začela plavati navzdol. 
V resnici ima na obodu klobuka 8 
preprostih čutil za svetlobo in gra-
vitacijo – ropaliji.
Morske cvetače se hranijo s plank-
tonom. Imajo usta, obdana z dalj-
šimi in krajšimi ustnimi priveski. Te 
mnogi zmotno imenujejo lovke 
ali ožigalke.
V zavetju klobuka večjih morskih 
cvetač plavajo ribice – mladice šu-
rov (hrvaško šnjurov). 
Morske cvetače običajno živijo 
manj kot eno leto. Pogosto pogi-
nejo zaradi poškodb, ko jih valovi 
udarijo ob skale ali celo vržejo na 
obalo. Meduze se lahko poškodu-
jejo tudi zaradi trkov plovil. Ne-
katere pa take trke celo preživijo. 
Poginejo lahko tudi zaradi neu-

godnih sprememb temperature 
ali spremenjene slanosti vode in 
podobno.
Morske cvetače, ki poginjajo, po-
tonejo proti dnu. Barva njihovega 
klobuka se iz oranžno-rjave spre-
meni v temnorjavo, klobuk pa se 
vse bolj poredko krči. 
Ko meduza pogine, jo kmalu naj-
dejo ribe. Velike in male se zberejo 
okrog plena in trgajo posamezne 
koščke. V enem dnevu od morske 
cvetače ostane bore malo.
Upam, da ste sedaj malo bolje 
spoznali lepe in nenevarne mor-
ske klobuke morske cvetače. Rad 
bi se zahvalil prof. dr. Alenki Malej 
iz Morske biološke postaje Piran 
za izčrpne informacije o meduzah 
in za odgovore na moja številna 
vprašanja. Osnovne informacije 
pa sem prebral v knjigi Toma Tur-
ka Pod gladino Mediterana.  

Klobučnjaki

BIOLOGIJA
BIOLOGIJA
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Ponudim ti roko
konico prsta

vabim tvoje korake
okusiti gladka lica

kamenja v turkiznem zalivu
želim da opaziš moj nakit

moje školjke in alge
Pridi naj se te dotaknem

dovoli da občutim tvoja stegna
zajami zrak
pridi bliže

modrino sem osvetlila
z žarki hrepenenja

poglej
kako prebadajo mojo prosojnost

Stene mojega telesa
sem oblekla v korale

dovoli da te očarajo sanje
Pridi naj te objamem

naj se ti ovijem preko pleč
vabim te v tišino
pustiva svetlobo

pustiva barve
sedaj me lahko vidiš

takšno kot sem
Ne prižigaj luči

ne moreš me videti z očmi
začuti me

naj ugasnem v tebi
naj se ti razlijem po telesu

Tvoje krhko telo
tako radostna sem

močno te objemam
čutim vsak tvoj vdih

Sedaj pojdi
štiri krat deset poljubov ti puščam

vtisnjenih vate
naj potujejo s teboj

začuti jih skozi izdihe
kako se razblinjajo

in legajo
nazaj v nemirnost valov

Milan Novak 

GLOBINA

SPZ

Oglasi
SPZ
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Oglasi

SPZ
SPZ



22 • Potapljač • 72 - 2013

KNJIGA

Piran
KNJIGA

PIRAN - Kjer se srečata morje in mesto
Naš najboljši podvodni fotograf Borut Furlan v svoji novi 
knjigi bralcem na 204 straneh ponudi 320 vrhunskih fo-
tografij 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.  
Cena knjige je 42 €, cena s popustom za člane SPZ je 35 €. 
Naročila oz. informacije na irena@fonda.si ali borut.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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Potapljač v letu 2013

SPZ
SPZ

BioloGiJa
-  dr. Lovrenc Lipej: KNAPIHOVALKE PRIHAJAJO (67/19)
-  Srečko Klemenc: MORSKI PES - STROJ ZA PREŽIVETJE 

(68/16)
-  dr. Lovrenc Lipej: PRIŠLA JE KLJUNAČKA (70/7)
-  dr. Lovrenc Lipej: PROBLEMI Z MODRO GOSPICO (71/15)
-  dr. Lovrenc Lipej: AFRIŠKI KOSTOROG V NAŠIH KRAJIH 

(72/9)
-  Bogdan Bricelj: MORSKE CVETAČE (72/19)

DOGODKI
-  Branko Ravnak: 5. SPREHODI POD MORJEM (67/20)
-  Janez Golob: 7. TRADICIONALNI POTAPLJAŠKI VELESLA-

LOM (67/23)
- Maja Letica, Kaja Mežnar: POPOTOVANJE OD LITIJE DO 

ČATEŽA … NO … OD LJUBLJANE DO DÜSSELDORFA 
(67/24)

FoTo
-  Marko Šebrek: NJEGOVE ZLATE RIBICE SO ŽENSKI
 PODVODNI AKTI IN POLAKTI (67/22)
-  Jure Gasparič: ZAKLJUČEN 6. DRM ONLINE 12/13 (68/20)
-  Jure Gasparič: DRM FRESH 2013 (69/24)
-  mag. Hinko Šolinc: 14. CMAS SP V PODVODNI FOTOGRA-

FIJI (70/14)
-  Jure Gasparič: DP V PODVODNI FOTOGRAFIJI IN DRM 

OPEN (71/10)

iNTERvJU
-  Igor Urh: MIRO POTOČNIK (68/13)
-  Julijana Grce: POTOPI NA SUHEM V HIPERBARIČNI KO-

MORI (72/10)

IZOBRAŽEVANJE
-  dr. Mitja Slavinec: ZA ZNANJE IN VARNOST GRE, NE ZGOLJ 

ZA IZKAZNICO (67/9)
-  dr. Mitja Slavinec: POTAPLJAŠKI CENTRI SPZ (67/10)
-  asist. dr. Andraž Stožer: FIZIKALNE, ANATOMSKE IN 

FIZIOLOŠKE OSNOVE BAROTRAVME SREDNJEGA UŠESA 
(67/12)

-  Matko Mioč: ZAČETNI POTAPLJAŠKI TEČAJ ZA 80 €
 SPOZNAVNI POTOP ZA 5 € … KAM TO PELJE? (68/6)
-  Igor Urh: POTAPlJAŠKA bOJA (68/8)
-  Peter Slezak: TEHNIČNI TEČAJI PADI (69/13)
-  asist. dr. Andraž Stožer: NAJPOGOSTEJŠE OBLIKE BARO-

TRAVME UŠESA (69/14)
-  Igor Urh: POTAPlJANJE OTROK (71/6)
-  Nedjan Kastelic: CMAS – TEHNIČNO POTAPLJANJE (72/7)
-  asist. dr. Andraž Stožer: FIZIKALNE IN FIZIOLOŠKE OSNO-

VE HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE (72/12)

REPORTAŽA
-  dr. Mitja Slavinec, OD AMFOR DO MUREN (69/18)
-  Pripadniki SV: POTAPLJANJE V SLUŽBI DOMOVINE (69/19)
-  mag. Andrej Voje: S KITOM IZ OČI V OČI (69/20)
-  Alenka Fidler: VESOLJSKI POTOP V ZVEZDNEM MESTU 

(70/8)
-  Mateja Mažgan: FIJI – RAJSKI OTOK (70/10)
-  dr. Mitja Slavinec: POTAPLJANJE NA MLJETU (70/20)
-  Maja Tasič: ČOLAK NOV REKORDER STATIČNE APNEJE 

(71/12)

-  Almir Flisar: Druga GUWAA akcija (71/13)
-  Matej Šetina: PRS NA OTROŠKEM BAZARJU (71/14)
-  Borut Furlan: RAJA AMPAT (71/16)
-  Maja Tasič: MEDNARODNA CAVE DIVING EKSPEDICIJA V 

MOSTARJU (71/22)

SPZ
-  dr. Mitja Slavinec: BREZ SKRBI NA POTOP S SPZ (67/8)
-  dr. Mitja Slavinec: LETO BREZ TRAGIČNIH POTAPLJAŠKIH 

INCIDENTOV (68/10)
-  dr. Mitja Slavinec: ZAKAJ SE SPLAČA BITI ČLAN SPZ? (68/22)
-  dr. Mitja Slavinec: DAN POTAPLJAČEV SLOVENIJE (69/10)
-  Marko Šifrar: UGODNO LICITIRAM, ŠPORTNIKE PODPIRAM 

(71/8)

ŠPoRT
-  Darjan Damjanovič: EKIPA UWH ŽELVE ZOPET ODLIČNA 

(67/15)
-  Marko Šifrar: DRŽAVNI PRVAKI 2012 (67/16)
-  Marko Šifrar: PREGLED REKORDOV PROSTEGA POTA-

PLJANJA (67/17)
-  Marko Šifrar: UČIM SE OD NAJBOLJŠIH (67/18)
-  Sašo Moškon: 12. POKAL MESTA ROVINJ (68/24)
-  Jure Daić: H2O TEAM TRAINING CAMP (68/25)
-  Sašo Moškon: MORENO MATIJAŠIČ ZMAGAL ŠESTIČ ZA-

PORED (69/23)
-  Samo Jeranko: 4 DRŽAVNI REKORDI NA SVETOVNEM PR-

VENSTVU V PROSTEM POTAPLJANJU (70/22)
-  Marko Šifrar: SVETOVNA REKORDERJA TRENIRALA
 V SLOVENSKI DRUŽBI (70/23)
-  Sašo Moškon: TADEJ UJEL SKORAJ 3,5 KG TEŽKEGA BRAN-

CINA (71/9)
-  Tanja Daić: MAD CUP 2013 PONOVNO V ZNAMENJU H2O 

TEAMA (72/14)
-  Samo Jeranko: NOVI REKORDI NA BAHAMIH (72/18)

TEHNIKA
-  Igor Vrhovec: POTAPLJAŠKI RAČUNALNIK ZA NENAVADNE 

MISIJE (67/4)
-  Maja Letica, Oskar Šega: FUSION FIT (67/5)
-  Franc Grčar: POTAPLJAŠKI KOLUT (67/6)
-  Matko Mioč: MOJA NEOPRENSKA OBLEKA SMRDI (68/4)
-  Rok Lesjak: KAKO “RAZŠKOLJŠČIMO” OPREMO (68/5)
-  Igor Urh: RAZVOJ POTAPLJAŠKE MASKE (69/4)
-  Marko Hlebec: DIHALKA (69/6)
-  Damir Podnar: NITROX V VSAKO DRUŠTVO (69/9)
-  David Furlan, Matko Mioč: GOPRO, NAJBOLJ UPORABNA 

KAMERA NA SVETU (70/4)
-  dr. Mitja Slavinec: NITROX V VSAKO DRUŠTVO (70/5)
- Igor Urh: POPRAVILO FOTOAPARATA ALI KAKO VAM GA
 LAHKO ODVZAMEJO (70/6)
- Maja Letica, Matko Mioć: APEKS BLACK ICE (71/4)
- Tomaž Favai: NOVI EQUATOR BC (72/4)
- Igor Vrhovec: PONOVNO ROJSTVO SUHE OBLEKE BARE SB 

(72/5)
- Borut Furlan: POPRAVILO FOTOAPARATA ALI KAKO VAM 

GA LAHKO ODVZAMEJO 2. del (72/6)

inMEMoRiaM
-  dr. Mitja Slavinec: MIRAN BOGATAJ (67/11)

v letu 2013 smo v potapljaču prebrali:
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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 februarja:
Ali ste se že potapljali s siste-
mom na zaprti krog (rebrea-
therjem)?
1. Nikoli, bi pa poskusil.
2. Nikoli in me ne zanima.
3. Enkrat.
4. Večkrat.
5. Kaj je to “rebreather”?

Anketa meseca januarja:
Kakšno je vaše mnenje o “solo” 
potapljanju?
1.  V redu, naj se vsak sam odloči.
2.  Solo potapljanje lahko privede 

do več potapljaških nesreč.
3.  Ne zdi se mi narobe, le potapljač 

mora biti primerno izšolan.

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

OGLASI

SPZ oprema
OGLASI
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OGLASI
OGLASI
SPZ oprema

Dravske elektrarne Maribor

PokrovitelJ koleDarJev
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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 potapljaške opreme 

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

BELINDA SPORT TRGOVINA 
Mlinska 1, 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, pregled gasilnikov in druge storitve.

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

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

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

VINTER ŠPORT Martin VINTER s.p. 
Črešnjevec 27, 2310 Slovenska Bistrica
Tel.: 051-420-864, info@vinter-sport.com, www.vinter-sport.com
10 % popust ob nakupu in servisu potapljaške opreme, servisu 
gasilnih aparatov, hidrantov in IDA.
Popuste pri izdelavi športnih oblačil, delovnih oblačil in oblačil za 
prosti čas in na vezenje, tisk in print na oblačila…

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. 

VINTER ŠPORT
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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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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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Uredništvo revije Potapljač
in Slovenska potapljaška zveza

vam želi vesele praznike,
v prihajajočem letu pa veliko lepih,

predvsem pa varnih potopov.

Uredništvo revije Potapljač
in Slovenska potapljaška zveza

vam želi vesele praznike,
v prihajajočem letu pa veliko lepih,

predvsem pa varnih potopov.


