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POTAPLJAČI ZA ČISTO KRKO
Novo mesto | KPA Novo mesto 

KONTAKT: kpa@kpa.si

POTAPLJANJE VSAK ČETRTEK
Različne lokacije | Krota sub 

KONTAKT:  Franci Grčar
041 360 153 | franci.grcar@siol.net  
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Slovenska potapljaška zveza je DAN partner iz naslova česar je DAN člana-
rina za člane SPZ cenejša. 
Za vse, ki boste DAN članarino plačali preko ustrezne povezave na spletni 
strani Slovenske 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 obja-
vljena tudi kratka navodila. 

NAVODILA
S klikom na slikico boste dobili DAN-ovo stran za registracijo. Če vam ponu-
jeni 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 agenciji/šoli lahko dodate več šol (CMAS, 
PADI, SSI, SPZ, ...), če ste instruktor potapljanja pa dodajte tudi SPZ-Slovenija 
(zaradi DANovega obveščanja SPZ za potrebe licenciranja). Vpišite svoj e-mail 
naslov, na katerega boste prejemali obvestila (tudi morebitna pozabljena 
gesla) in vaš poštni naslov na katerega vam bodo poslali zavarovalno 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, 
izberite 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 imenom 
in priimkom in rojstnim datumom.

POPUST PRI DAN ZA ČLANE SPZ

WWW.DANEUROPE.COM
Članstvo v DAN zagotavlja BREZPLAČNO:

- zdravljenje v hiperbarični komori
- hospitalizacijo

- medicinski transport ponesrečenca
- specialistično zdravljenje

- namestitev spremljevalca v hotelu
- transport ponesrečenca
- nezgodno zavarovanje

POTAPLJAŠKA KOMORA:
prof. dr. Igor B. Mekjavič

041 696 558
Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana
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P
ripadnice in pripadniki Podvodne reševalne službe Slovenije (PRS) želimo 
biti taki reševalci, ki čim manj rešujemo. Seveda so okoliščine, ki jih ni 
moč predvideti, in posledično nezgode, katerih ni moč preprečiti. Še 

zmeraj pa učinkovita in široko zastavljena preventivna dejavnost lahko prepreči 
marsikateri incident in reši mnoga življenja. 
Najpomembnejša preventiva je izobraževanje. Najmlajše na nevarnosti, ki 
na njih pretijo med vodnimi aktivnostmi v poletnih počitnicah opozarjamo z 
zloženko »Blanca nikoli več«. Po marinah in preko pomorske policije voditelje 
plovil z nalepkami »Pazi, potapljač pod vodo« učimo, kakšne so potapljaške 
boje. Najširše množice pa že več let opozarjamo preko nacionalnih medijev. 
Vse reševalce vabim, da prav v tem času morebitne priložnosti za osveščanje 
posameznikov izvedete tudi na lokalni ravni.
Nesrečo je treba preprečiti tudi med reševanjem. V tej številki Potapljača 
pišemo o uspešni reševalni akciji, ki se je odlikovala po usklajenosti, dobrem 
sodelovanju različnih reševalnih služb, kjer so reševalci vedeli poskrbeti za 
svojo varnost. To je osnovna doktrina vsakega reševanja in kakršni koli po-
misleki o pravilnosti takega ravnanja so bodisi nestrokovni ali zlonamerni.
Dokazano najpomembnejša in najbolj učinkovita preventivna dejavnost PRS-ja 
so varovanja prireditev, ki potekajo na ali v vodi. Podvodna reševalna služba 
je veliko večino življenj rešila ravno v takih okoliščinah. V okoliščinah, ko so 
reševalci že bili na dogodku in so lahko uspešno posredovali v prvih treh 
minutah, ko je verjetnost preživetja največja. Toliko večji je absurd zakonodajo 
tolmačiti na način, ki lahko vodi do takega nesmisla, da bi npr. vajo PRS-ja 
morali varovati eni drugi reševalci iz vode.
Naj v poletnih mesecih, ki so statistično gledano varnostno tudi najbolj ogro-
ženi, vsem podvodnim reševalcem želim čim manj formalnih zapletov in da 
z učinkovito preventivno dejavnostjo poskrbimo, da bo reševanj čim manj.

dr. Mitja Slavinec
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Naprava, za katero so izkušeni potapljači na zaprti krog go-
vorili, da ji ni usojeno biti in da bo tako hitro kot je prišla, 
tudi odšla. In za kakšno napravo gre? Gre za dihalni aparat 
na zaprti krog s popolnoma avtomatiziranim elektronskim 
nadzorom, tip eCCUBA (electronic closed cycle underwater 
breathing apparatus) ali modernejši tip eCCR (electronic close 
circuit rebreather). Aparat, ki je namenjen predvsem rekrea-
tivnim potapljačem na zaprti krog, torej množicam potaplja-
čev, ki jih ne zanima strogo tehnično potapljanje. Nastaja torej 
del tržišča, ki do včeraj še sploh ni obstajal. Porodil se je prav 
s prihodom te naprave, v katero je bilo vloženega ogromno 
truda, znanja in tudi denarja. Seveda govorim o eCCR napravi 
model MK VI Discovery, švedskega proizvajalca Poseidon. 
Skandinavsko podjetje je bilo pred tem znano kot inovator, 
pionir mnogih kvalitetnih kosov potapljaške opreme, med 
drugimi legendarne suhe obleke Unisuit in dihalnih regula-
torjev Cyklon ter Jetstream. Podjetje v preteklosti ni imelo ne 
znanja ne ambicij vstopati v ozek krog dihalnih aparatov na 
zaprti krog. V preteklosti je obstajalo le nekaj proizvajalcev, 
katerih naprave so bile zelo drage in namenjene predvsem 
tehničnim in profesionalnim potapljačem, ki so nosili debele 
denarnice. Z zamenjavo lastništva Poseidona pa so se stvari 
močno spremenile. Novi lastnik je imel sanje, da bi takšno 
potapljanje približal tudi ostalim, rekreativnim potapljačem. 
Sestavil je ekipo priznanih strokovnjakov, ki so nekoč že ora-
li ledino z uvajanjem eCCR sistema, sistema, ki so mu tudi 
takrat poznavalci obetali črno prihodnost in zaton. Zakaj? 
Ker je izstopal med vsemi ostalimi sistemi, ki so uporabljali 
ročni nadzor - mCCR (manual close circuit rebretaher). To je 
bila ekipa Cis-Lunar. Tudi sami so verjeli v to, da bo nekoč 
prišel čas, ko bodo potapljači začetniki začeli svojo čudovito 
potapljaško izkušnjo kar direktno na dihalni napravi na zaprti 
krog. Prišel je ta čas v letu 2009! In to ravno po njihovi zaslugi 
z izdelavo naprave MK VI Discovery. Ime je dobila po svojem 
legendarnem predhodniku - Cis Lunar MK V.
Pa je ta naprava res tako posebna in zakaj? Saj je vendar 
sedaj na trgu ogromno proizvajalcev CCR naprav in prihajajo 
vedno novi in novi. Pri CCR napravah je zanesljivost delovanja 
sistema za nadzor kisika ključnega pomena. In najbolj kritič-
ne točke so senzorji za kisik, ki merijo parcialni tlak kisika v 
dihalnem plinu. Pogosto je to kombinacija treh celic za kisik. 
Temu tradicionalnemu pristopu so potapljači nadeli ime trojna 
varnost. Razvil jo je Walter Starck in jo vgradil v svojo napravo 
Electrolung. Od takrat naprej mu sledijo skoraj vsi oblikovalci 
CCR naprav. Saj je za večino proizvajalcev logika glasovanja 
sistema čisto dovolj. Pa je res? Včasih zatajita dva senzorja 
na enak način hkrati, pogosto zaradi formiranja kondenza 

MK VI Discovery in Se7en
Tekst: Gašper Košir • Foto: Poseidon

V letošnjem letu je končno napočil čas, 
ko se bo tudi v naše vode potopila prav 
posebna naprava.”

na celicah ali pa, ker je uporabnik zamenjal en senzor in sta 
druga dva na koncu svoje življenjske dobe, čeprav sta bila na 
začetku potopa še v redu. V takšnih in podobnih primerih je 
odčitavanje nezanesljivega senzorja v bistvu edino pravilno. 
Napake pa so zelo nevarne, ker kontrolni sistem aktivno igno-
rira pravilno odčitavanje. Včasih so bili dokumentirani tudi 
primeri, ko so zatajili vsi trije senzorji na enak način hkrati. 
Vsi so kazali enako, vendar napačno!
MK VI Discovery pa ima pod svojim pokrovom nekaj čisto 
drugega. Nekaj, kar je ekipa Cis-Lunar razvijala več kot 20 
let. ASV (active sensor validation) nadzorni sistem, ki tekom 
celega potopa aktivno potrjuje odčitavanje primarnega sen-
zorja za kisik, na katerega redno dovaja ali kisik ali diluent 
(odvisno od globine in okoliščin) in spremlja odziv senzorja na 
potrditev točnih odčitavanj. Sekundarni senzor pa kontrolira 
delež kisika v dihalnem plinu, medtem ko je primarni sen-
zor na preverjanju in tudi, da varuje pred možnimi napakami 
na sistemu za potrjevanje primarnega senzorja. Zanesljivost 
delovanja sekundarnega  senzorja je praktično enaka, kot je 
zanesljiv Boylov fizikalni zakon. ASV pa poleg tega omogoča 
tudi natančno in učinkovito avtokalibracijo v celotnem obsegu 
odčitavanja senzorjev. Skratka, gre za trenutno najnaprednej-
ši nadzorni sistem kisika v dihalnem plinu. Prav ta sofisticiran 
in popolnoma avtomatiziran nadzor kisika omogoča uporabo 
MK VI Discovery tudi manj izkušenim potapljačem. 
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Aparat je uporabniku prijazen zaradi 
svoje izjemno majhne teže (18 kg), saj 
gre za zelo kompaktno oblikovano na-
pravo in tudi rokovanje je enostavno. 
Ustnik ima vgrajeno enostavno ročico, 
s katero lahko preklopimo z zaprtega 
kroga na odprti krog, ne da bi morali 
ustnik izvleči iz ust. V ustnik je vgrajena 
še vibracijska opozorilna naprava, ADV 
(auto diluent valve), in LED opozorilne 
svetilke.

Sestavni del aparata je tudi eleganten, 
osvetljen zaslon, ki nazorno prikazuje 
vse potrebne vrednosti in opozorila.
MK VI Discovery pa je poseben tudi 
v tem, da je to prva eCCR naprava, v 

katero so vgradili predpakiran absor-
bent za CO2 (scrubber). Uporabnik 
enostavno odstrani stari absorbent in 
vstavi novega. Absorbent omogoča 3 
ure potapljanja.

Za MK VI Discovery obstaja več elek-
tronskih nadzornih modulov oziroma 
pametnih baterij in tako ugodi večini 
potapljačev. V modulu so akumula-
tor, procesorska enota in opozorilna 
LED svetilka, ki je namenjena sopota-
pljačem. Na voljo so variante REC 40, 
DECO 40, TRIMIX 48 in TRIMIX 60. Če 
želimo z napravo iti globlje, kot je meja 
rekreativnega potapljanja, enostavno 
zamenjamo samo pametno baterijo in 
dihalno mešanico. 
 

Kaj pa je zanimivega za tehnične po-
tapljače, ki si želijo še globlje od 60 
m? Tukaj se odpira čisto nova zgodba. 
MK VI je dobil mlajšega brata Se7ev. V 
osnovi zelo podobno napravo, vendar z 
nekaj izboljšavami in predvsem z novo 
pametno baterijo DEEP, ki tehničnim 
potapljačem omogoča potapljanje do 
globine 100 metrov z dihalno mešanico 
trimix.
 
Obe napravi MK VI in Se7ev sta presegli 
vsa pričakovanja in si obetata vse kaj 
drugega kot temno prihodnost. Za njima 
pa gredo tudi nove generacije potaplja-
čev, ki jim potapljanje s CCR napravami 
ne bo več tako tuje.
Prva predstavitev potapljanja z eCCR 
napravami MK VI in Se7en bo v Sloveniji 
26. in 27. julija v ICZR na Igu pri Ljublja-
ni. Aparate nam bo predstavil in neka-
terim omogočil tudi praktični preizkus 
Daniel Bener, PADI eCCR inštruktor iz 
podjetja Poseidon Industri AB. Predsta-
vitev bosta omogočila Slovenska po-
tapljaška zveza in podjetje CPA d.o.o., 
kot pooblaščeni distributer in serviser 
podjetja Poseidon v Sloveniji.
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Scubapro v letu 2014 
predstavlja novo linijo 
mokrih potapljaških oblek, 
ki so izdelane v skladu z 
najnovejšimi EU standardi.”

Debelina 7/5 mm dosega razred toplotne 
izolativnosti A. Izdelane so izključno iz 
ekološkega Air cell neoprena. Obleka je 
sestavljena iz kombinezona brez kapuce in 
jopiča s kapuco. Vsak del obleke je možno 
uporabljati samostojno, kombinezon pa še 
v kombinaciji z ločeno kapuco za potope v 
toplejši vodi.
Kompletno na novo ukrojene Everflex 
mokre potapljaške obleke imajo zdaj 
manj šivov in tako ponujajo še večjo 
fleksibilnost in neprekosljivo udobnost.
Kombinacija ekskluzivnih in prefinjenih 
bistvenih posebnosti uvršča Everflex 
med obleke najvišjega kakovostnega in 
funkcionalnega razreda. Odlikujejo jih 
sledeče osnovne karakteristike:
Pure Design Concept (PDC) za 
maksimalno svobodo gibanja in izredno 
udobnost. Zaradi manj šivov ponuja obleka 
večjo raztegljivost in se prilega kot rokavica.
Diamond Span plišasta tkanina za veliko 
vodoodpornost in sposobnost zadrževanja 
toplote. Nov inovativen material ohranja 
vaše telo udobno toplo.
X-Foam tehnologija je edina, ki zadošča 
striktnim PAH (polycyclic aromatic 
hydrocarbons) direktivam.
Vodoodporen Everflex neopren za 
udobje po potopu. Hidrofobičen material 
se izredno hitro suši in ščiti telo pred 
hipotermijo.
Predoblikovan kroj in ultra-raztegljivost: 
domiselno krojena in ekstremno elastična 
obleka. Zaradi tridimenzionalnega kroja in 
izredne fleksibilnosti materiala je oblačenje 
in slačenje pravi užitek.
Proti abraziji odporen material za zaščito 
in trajnost. Powertex obloge na sedalu 
in ramenih kakor tudi Tatex ojačitve na 
kolenih za ekstremno robustnost.

KOT DRUGA KOŽA
MOKRA POTAPLJAŠKA OBLEKA 
SCUBAPRO EVERFLEX

Mokre potapljaške obleke Everflex se 
odlikujejo še po:
•  na voljo debeline 7/5 mm (termični razred 

A), 5/4 mm (termični razred B) in 3/2 mm 
(termični razred C) 

•  20 različnih velikosti za optimalno 
prileganje 

•  purističen, klasičen kroj 
•  izredno udobna dvojna Glideskin tesnila z 

zadrgo 
•  3-mm modeli z odličnim tesnenjem in 

udobnimi enojnimi Glideskin tesnili na 
zapestjih in gležnjih 

•  diagonalna zadrga zadaj za maksimalno 
udobje in enostavno oblačenje in slačenje 

•  3-mm moški model z dvosmerno zadrgo 
spredaj

•  notranja obloga na hrbtenici za zaščito 
hrbtenice in minimalen vstop vode 

•  novi dvodelni ovratnik za boljše tesnenje 
in manj pritiska na vrat 

•  varnostno držalo instrumentov na obeh 
rokavih

•  praktičen karabin za pritrjevanje kapuce 
ali rokavic na desni nogi 

•  majhen žep za ključe z zadrgo na levih 
mečih 

•  opcijski Everflex 6/5 mm jopič s kapuco in 
z inovativno zadrgo spredaj s podaljšanim 
ovratnikom kapuce za večjo svobodo 
gibanja glave

Nova Everflex Linija potapljaških oblek je 
na voljo v SCUBACENTRU, Brnčičeva 13, 
Ljubljana

Cena za člane SPZ:
Everflex kombinezon 7 mm: 299 €
Everflex kombinezon 5 mm: 275 €
Everflex kombinezon 3 mm: 215 €
Everflex jopič 6 mm: 165 €

Tomaž Favai je inštruktor potapljanja in 
evropski prvak v podvodni orientaciji.

tomaz@scubatom.net

Tekst: Tomaž Favai • Foto: Scubapro
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Redno in kakovostno servisiranje potapljaške 
opreme, pri pooblaščenih serviserjih, je 
najzanesljivejša garancija, da pod vodo ne bo 
prihajalo do potapljaških incidentov, zaradi 
napak pri opremi.” 

V rubriki MOJ SERVISER člane SPZ informiramo kdo so pooblašče-
ni serviserji potapljaške opreme v Sloveniji, storitve serviserjev pa 
približamo uporabnikom. 

MOJ SERVISER

Seznam pooblaščenih serviserjev potapljaške opreme:

Gemco d.o.o., PE Aquamania
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

Belinda Sport, Belinda Majcen s.p.
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

CPA d.o.o. 
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

Turopolje, d..o.o.
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

Veliko krilo d.o.o. 
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

MMSub, Matej Mihailovski s. p. 
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.

Scubatech servis, Bojan Jenko s.p. 
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

VINTER ŠPORT Martin VINTER s.p. 
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

Potapljače želimo tudi dodatno motivirati, da ustrezno skrbijo 
za svojo potapljaško opremo, sploh ker je jesen 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 usposobljenosti in licen-
ciranju. Posebej izpostavljamo serviserje, ki so se odločili, da 
članom SPZ odobrijo popust, kar uveljavljate z enim od doda-
tnih kupončkov SPZ, ki jih prejmete ob podaljšanju članarine.
Vse člane tudi vabimo, da nam posredujete vaše izkušnje 

glede opreme in njihovega servisiranja.
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Tekst: Igor Urh 

Večja telesna aktivnost
Večja fizična aktivnost med potopom na globini povzroči večjo prekr-
vavitev mišic, v katerih se zaradi tega raztopi več dušika. Potapljač bo 
zato potreboval daljšo dekompresijo. Močna telesna aktivnost v času 
dekompresije (med dvigom in na dekompresijskih postankih) poveča 
povečano hitrost tvorbe mehurčkov inertnega plina in njihovo število.
Umirjeno plavanje med dekompesijo pripomore pri desaturaciji zaradi 
boljše prekrvavitve tkiv. Počivanje ali rahla fizična aktivnost po potopu 
omogoči telesu, da se počasi desaturira.

Fizična kondicija potapljača
Mišice potapljača, ki ima boljšo fizično kondicijo, bodo imele boljšo 
prekrvavitev in bo zato tudi njihova desaturacija do neke mere boljša 
kot pa pri potapljaču s slabšo fizično kondicijo.

Debelost 
Pri daljših potopih se lahko poveča tveganje za dekompresijsko bo-
lezen pri potapljačih z večjim indeksom telesne mase: ITM = (telesna 
teža [v kg] : (telesna višina x telesna višina [oboje v m]), od normalno 
priporočljivih vrednosti. Oseba z maso 80 kg in višino 1,75 m ima ITM 
= 26. Debelost se prične pri ITM, ki je večji od številke 29,9.
Dušik se namreč 4,5 krat bolje raztaplja v maščobah kot v vodi in tkivih 
brez maščob. Tekoči del krvi, plazma, vsebuje 92 % vode. 
Povezava med debelostjo in dekompresijsko boleznijo pa vendar 
ni bila ugotovljena pri vseh potapljačih, saj bi po tej teoriji morale 
v povprečju biti ženske bolj podvržene dekompresijski bolezni kot 
moški. Ženske imajo namreč večji odstotek maščobnega tkiva kot 
moški. Z debelostjo je običajno povezana tudi slabša fizična kondi-
cija potapljača, kar tudi pripomore k večjemu tveganju za nastanek 
dekompresijske bolezni.

Prevelika koncentracija ogljikovega dioksida 
Parcialni tlak ogljikovega dioksida se v telesu potapljača lahko po-

DEJAVNIKI, KI POVEČAJO MOŽNOST ZA NASTANEK 

DEKOMPRESIJSKE BOLEZNI
Rizični dejavniki za nastanek dekompresijske 
bolezni so predvsem: ponovljeni potopi, 
potopi globlji od 24 m, hiter in/ali večkratni 
dvig, večja telesna aktivnost pred, med ali 
po potopu, dehidracija, debelost, utrujenost, 
stres, pomanjkanje fizične kondicije, bolezen 
pfo, uživanje alkohola ali določenih zdravil 
pred potopom, prehlad, starost (več kot 40 let), 
prevelika koncentracija ogljikovega dioksida, 
potapljanje izven varnostne krivulje. Nekaj si jih 
oglejmo podrobneje.”

veča zaradi večje fizične aktivnosti in istočasne slabše 
ventilacije pljuč, dihanja z zadrževanjem zraka (angl. skip 
breathing), povečanega dihalnega upora zaradi slabega 
regulatorja oz. večje gostote zraka, ki ga dihamo na večji 
globini potopa.
Večja koncentracija ogljikovega dioksida lahko povzroči 
večjo perfuzijo tkiv med potopom in s tem večjo količino 
raztopljenega dušika v tkivih.

Starost potapljača
S starostjo se zmanjša potapljačeva fizična kondicija, pre-
krvavitev je na splošno slabša, žile so v slabšem stanju 
kot v mladosti in bolj občutljive na motnje v pretoku krvi. 
V sklepnih površinah so lahko prisotne že degeneracije, 
kar lahko pospeši tvorbo mehurčkov dušika. To lahko raz-
ložimo s tem, da pri rahlem drgnjenju dveh trdnih površin, 
ki sta v kontaktu s plinom nasičeno tekočino, pride do 
nastanka mehurčkov tega plina.

Dehidracija
Potapljač lahko med potopom izgubi do 2 litra tekočine. 
Voda se izgublja zaradi dihanja osušenega zraka iz tlačne 
posode in vpliva okolja. Hladnejše okolje in boljše preva-
janje toplote v vodi kot v zraku povzroči krčenje perifernih 
žil in prerazporeditev krvi iz okončin v telesno jedro. Če je 
ta prerazporeditev krvi dovolj velika, skuša telo odvečno 
tekočino izločiti z uriniranjem. 
Dehidracija se poleti poveča z daljšo vožnjo po vročini na 
potop in nazaj. Vsi alkoholni napitki in kava ali pravi čaj 
stanje še poslabšajo.
Zaradi dehidracije se zmanjša perfuzija tkiv, kar pomeni, 
da se zmanjša prehod krvi iz krvnih žil v nek organ ali tkivo 
in iz njega. Tako se pri koncu potopa, ko je telo najbolj 
dehidrirano, zmanjša tudi desaturacija tkiv v primerjavi z 
normalno hidriranim telesom.

Profil potopa
Profil potopa lahko poveča ali pa zmanjša tveganje za 
nastanek dekompresijske bolezni. Pri brezdekompresij-
skem potopu na globino in direktnem dvigu na površino 
ima potapljač do 2 % večjo možnost za nastanek de-
kompresijske bolezni, kljub upoštevanju dekompresij-

Igor Urh je inštruktor 
potapljanja in predsednik 
Komiteja za izobraževanje 
pri Slovenski potapljaški zvezi.

urh313@gmail.com
sola@spz.si
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skih tabel in računalnika. Tveganje zmanjša stopničast profil 
dviga in na koncu varnostni postanek.
Večkratni dvig na površino predstavlja veliko tveganje za 
nastanek dekompresijske bolezni. Pri večkratnem dvigu na 
površino lahko mehurčki, ki se nahajajo v pljučih v venskem 
krvnem obtoku, preidejo v arterijski sistem zaradi ponovne 
kompresije pri ponovnem potopu.
Tudi večje spreminjanje globine v plitvejšem delu potopa ( jo-
-jo profil potopa) je ravno tako lahko nevarno, saj imamo v 
krvi med dvigom vedno prisotne mikromehurčke dušika. Pri 
ponovnem povečanju globine lahko ti mehurčki pospešijo na-
stanek novih mikromehurčkov oziroma lahko preko pljučnega 
filtra preidejo na arterialno stran.

Ponovljeni potopi
Pri potopu, ki je izveden v manj kot 24 urah po predhodnem 
potopu, imamo v telesu še vedno povečano koncentracijo 
raztopljenega dušika, kar predstavlja večje tveganje za na-
stanek dekompresijske bolezni. Pri večdnevnem potapljanju, 

ko izvajamo tudi ponovljene potope, se zato priporoča dan 
odmora po vsakem tretjem dnevu potapljanja.

Spreminjanje nadmorske višine po potopu
O tem običajno govorimo ob nevarnosti poleta z letalom po 
potopu, vendar pa predstavlja tveganje za nastanek dekom-
presijske bolezni tudi potovanje po kopnem, če se takoj po 
potopu odpravimo na pot in dvignemo na večjo nadmorsko 
višino (dovolj je lahko že pot preko Knežaka po potopu v 
Reškem zalivu).
Za brezdekompresijske rekreativne potope se pred poletom 
z letalom priporoča vsaj 24-urni odmor. 
Polet z letalom pa predstavlja tveganje za nastanek dekom-
presijske bolezni tudi pred potopom zaradi dihanja osuše-
nega zraka v letalu. Kadar med poletom ne pijemo dovolj 
brezalkoholne tekočine, smo pri pristanku dehidrirani, kar 
ob utrujenosti zaradi potovanja lahko ob prekratkem odmo-
ru pred potopom, med katerim se še dodatno dehidriramo, 
povzroči dekompresijsko bolezen. 

VODITELJ POTAPLJANJA
Pred kratkim je ob podpori sredstev iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 
izšla knjiga Voditelj potapljanja.”

Avtor tega za slovensko potapljanje zelo pomembnega dela 
Igor Urh je dolgoletni predsednik Komiteja za izobraževanje pri 
Slovenski potapljaški zvezi (SPZ). Že več desetletij vodi CMAS 
komisijo za izobraževanje, ki je najštevilčnejša šola v SPZ-ju 
in najstarejša potapljaška šola na svetu, katere ustanovitelj je 
legendarni Jacques-Yves Cousteau. Podobno legendarno vlogo si 
je na področju izobraževanja v Sloveniji ustvaril tudi Igor Urh. Je 
gonilna sila izobraževanja potapljačev in potapljaških inštruktorjev. 
Podpisal se je pod kar nekaj del - prva Pravila potapljačev v 
Sloveniji PRAPOS, dva CMAS učbenika za začetni in nadaljevalni 
potapljaški tečaj ter veliko strokovnih člankov. Pri izobraževanju 
potapljačev ne pristaja na vedno bolj pogoste bližnjice, temveč se 
odlikuje po načelni skrbi za čim višji nivo znanja in s tem povezane 
varnosti potapljačev.
Voditelj potapljanja je po eni strani krovni učbenik za najvišje 
potapljaške kategorije, hkrati pa tudi zanimivo in poučno branje 

za slehernega potapljača. Igor Urh je Sloveniji ponovno zagotovil 
pomembno mesto na potapljaškem zemljevidu sveta. Tudi mnoge večje 
države se namreč ne morejo ponašati s tako pomembnim in celovitim 
avtorskim delom s področja potapljanja v lastnem jeziku. 
Knjigo toplo priporočamo vsem potapljačem, tako začetnikom, ki si želijo 
pridobiti čim več novih znanj, kakor izkušenim potapljačem, ki ob njej 
svoje znanje lahko obnovijo in poglobijo. Pričujoče delo je pomemben 
vir informacij in potapljaških znanj, 
hkrati pa naj postane tudi motivacija 
k nadaljnjemu izobraževanju in 
usposabljanju; tako formalnemu na 
tečajih, še bolj pa neformalnemu 
izobraževanju preko ponovitev teorije 
potapljanja pred vsako potapljaško 
sezono, ki bo z več znanja tudi bolj 
varna.
Knjigo bomo v Potapljaču vsebinsko 
predstavili s kratkimi odlomki ali 
povzetki vsebin, ki so zanimive za širši 
krog bralcev.
Informacije in naročila na racun@spz.si. 

NOVO

Vaše morebitne predloge ali komen-
tarje, ki niso zajeti v ponujenih an-
ketnih odgovorih nam lahko pošljete 
tudi po elektronski pošti spz@spz.si.

Anketa meseca avgusta:
Koliko naj bodo stari otroci, da se lahko 
pričnejo potapljati?
1.  Manj kot 8 let.
2.  Med 8 in 10 let.
3.  Med 10 in 12 let.
4.  Med 12 in 14 let.
5.  Več kot 14 let.

Anketa meseca julija:
Kaj menite o »solo« potapljanju?
1.  V redu je.
2.  Slaba zamisel, večja možnost za pota-

pljaško nesrečo.
3.  Je v redu, vendar bi moral imeti 

opravljen poseben tečaj.
4.  Kaj je to »solo« potapljanje?

ANKETA NA WWW.SPZ.SI
Vabljeni k ogledu spletne 
strani in odgovoru na 
anketno vprašanje.
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Kot vsako leto smo se tudi letos člani društva Porporella iz 
Kopra udeležili priprav in tekmovanja v podvodnem ribolovu, ki 
se je odvijalo februarja v mestu Rovinj. Tekmovanje je izredno 
dobro organizirano in obiskovano. Letos je bilo prisotnih 51 
ekip iz Hrvaške, Italije, Slovenije, Francije, Ukrajine, Grčije, San 
Marina, Črne Gore in Turčije.
Na priprave v Rovinj smo odšli tri dni pred samim tekmovanjem, 
da bi uspeli locirati čimveč pozicij, kjer se skrivajo ribe. Morje je 
bilo v tem času hladno, vendar še vzdržno, saj smo bili oblečeni 
v 8-milimetrske neoprenske obleke. Prvi dan priprav smo preg-
ledovali teren na globinah od sedem do petnajst metrov. Čoln 
smo zasidrali in trije podvodni lovci smo skočili v morje vsak 
na svoj košček terena ter skrbno iskali skrivališča. Prvih nekaj 
potopov sem čutil rahlo utesnjenost. Pri sebi sem si rekel, da 
potrebujem nekaj časa, da se telo prilagodi na pritisk in hladno 
vodo. Proti koncu prvega dne sem v prsih začutil rahlo pekočo 
bolečino. Sam pri sebi sem se najprej ustrašil, da sem se spet 
prehladil kot leto poprej, ko sem bolehal za pljučnico skoraj tri 
mesece. Bolečina je počasi popustila in večer je mirno minil. 
Sledila sta drugi in tretji dan priprav. Frekvenca potopov se 
je večala, ampak pojavila se je ponovno bolečina v prsih in 
v grlu. Bolečina je podobna, kot bi tekel šprint na vso moč. 
V grlu sem čutil cmok in pekočo bolečino. 
Takoj sem pomislil, da je spet nekaj naro-
be s pljuči, in to omenil prijatelju Borisu, 
ki je bil na čolnu. Boris mi je svetoval naj 
poizkusim s krajšim vdihom, saj s tem ne 
obremenjujem pljuč. Poizkusil sem s plitkim 
dihanjem in se ponovno potopil proti dnu. 
Bolečina se je ponovno povrnila in postalo 
je že nevzdržno. Odplaval sem do čolna, 
sedel na rob in počival. Bolečina je pos-
topoma popustila, nakar sem se ponovno 
vrnil v morje. Proti večeru sem doživel še 
enkrat podoben napad pekoče bolečine v 
grlu, prsih in nekakšen pritisk pod desno 
roko. Nisem vzdržal in po nekaj zamahih s 
plavutmi sem zaključil pregled. 
Kolegoma Borisu in Damirju sem rekel, da 
ju bom na tekmi vozil od pozicije do pozi-
cije in če se bom počutil bolje, bom šel v 

MIOKARDNI INFARKT 
NA TEKMOVANJU V PODVODNEM RIBOLOVU

Po nekaj mesecih premisleka sem se 
odločil, da z vami delim osebno izkušnjo, ki 
bi me skoraj stala življenja, to pa zato, da bi 
s svojimi izkušnjami in čutenji lahko komu 
pomagal pri identificiranju srčnega napada 
ali miokardnega infarkta.”

Tekst: Peter Valenčič • Foto: ŠČD Porporella Koper

morje. Ko smo prispeli z morja v pristanišče, smo se odpravili v 
hotel. V hotel vodi nekaj trideset stopnic, vendar je tudi to bilo 
dovolj, da me je napad ponovno prijel. Ulegel sem se na posteljo 
in čez nekaj časa je napad popustil.
Sledile so verifikacije in priprave na dan tekmovanja.
Zjutraj je bil lep sončen dan. Celotne ekipe so bile zbrane na 
obali, kjer smo pripravljali opremo in plovila. Ob 8.00 uri smo 
se počasi odpravili proti startu, kjer je ob 8.30 uri sodniški čoln 
naznanil start.
Odpravili smo se do prvih pozicij, nakar me na plovilu močno 
stisne v prsih in grlu, postane mi slabo za bruhat. Skrčil sem se 
v skrčko in tako bil nepremičen kakšne dve tri minute, potem je 
bolečina postala neznosna. Damir je priplaval na plovilo, jaz sem 
se držal za čoln in pobrali smo še Borisa ter odhiteli v marino. Ker 
nisem vedel, kaj v resnici je, sem kolegoma rekel, da se vrneta 
nazaj na morje in se vidimo popoldan po tekmi. Komaj sem se 
priplazil do hotelske sobe, se stuširal in ulegel na posteljo. Bolečina 
ni popustila niti za trenutek. Od vsega hudega sem poklical ženo in 
ji naročil, naj me pride iskati iz Izole v Rovinj. Čez dobro uro je bila 
v Rovinju, nakar sva potrebovala dobro uro do izolske bolnišnice. 
Bolečina ni ponehala in poleg pekočega občutka v desni pazduhi 
(kot bi te nekdo polival z mlačno vodo) sem začutil tudi rahle arit-

mije, vendar se s tem nisem obremenjeval, 
saj sem bil prepričan, da je nekaj na pljučih. 
V izolski urgenci so me sprejeli in priklopili 
na EKG. Takoj za prvim EKG-jem so mi op-
ravili odvzem krvi in čez uro ponovili EKG. 
Zaznali so povišan hormon troponin in arit-
mije. Po posvetovanju z zdravniki Kliničnega 
centra Ljubljana so mi sporočili, da gre za 
infarkt. 
Ker je bolečina bila na pragu prenašanja, so 
mi injecirali morfij in poklicali reševalno služ-
bo, ki me je skupaj z zdravnikom odpeljala 
v Klinični center. Med potjo sem se umiril, 
vendar so vseskozi bile prisotne aritmije. 
Ko sem prispel v Ljubljano, so me po hitrem 
postopku pripravili na operacijo, ki jo ime-
nujemo koronarografija. Koronarografija je 
beseda, ki pomeni slikanje koronarnih (srč-
nih) žil. Postopek slikanja: zdravnik uvede v 

Peter Valenčič je podvodni lovec, 
član RD Porporella.

peter_valencic@in2.si
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V organizaciji Društva za podvodni 
ribolov Tjulnji in najboljšega slovenskega 
prostega potapljača Sama Jeranka je 
bilo 9. aprila v restavraciji Glažuta že 4. 
strokovno predavanje na temo prostega 
potapljanja.”

Nedvomno največji dogodek na tem področju je letos pri-
tegnil pozornost več kot 150 udeležencev. Osrednja tema 
je bilo predavanje z naslovom Hiperbarične poškodbe in 
adaptacija na velike globine. V uri in pol dolgi predstavitvi je 
bilo prikazano ozadje delovanja človeka na velikih globinah, 

Tekst: Blaž Koščak • Foto: Blaž Koščak

ADAPTACIJA NA VELIKE 
GLOBINE

nevarnosti, ki tam nanj prežijo, in možnosti naše prilagoditve 
na te ekstremne pogoje. V drugem delu pa je Jeranko, ki sodi 
med 10 najboljših svetovnih potapljačev vseh časov, predsta-
vil in komentiral različne videoposnetke svojih tekmovalnih 
potopov. Dogodek je bil organiziran na zelo visokem nivoju, 
popestrila pa ga je tudi prisotnost vseh največjih ljubljanskih 
trgovcev in ponudnikov potapljaške opreme. Ti so s svojimi 
izdelki sodelovali v veliki nagradni igri, ki je potekala med 
vsemi udeleženci predavanja. Doprinos tovrstnih dogodkov 
k širjenju zavesti o varnem potapljanju je izredno velik. Prav 
zato si želimo, da se organizacija takšnih prireditev nadaljuje 
tudi v naslednjih letih.

odvodnico (arterijo) v zgornjem delu stegna ali v zapestju ali v ko-
molčnem zgibu tanko cev (kateter), ki jo pod rentgensko kontrolo 
počasi porine do srca in do srčne žile, ki jo namerava slikati. Ko je 
konica katetra ob ustju žile, vbrizga posebno tekočino (»kontrast«), 
ki ni prepustna za rentgenske žarke, in hkrati vključi fotografski 
aparat. Pri uspelem slikanju zdravnik dobi vpogled v potek žil v 
srcu in ugotovi njihovo prehodnost.
V mojem primeru je šlo za zoženo levo koronarno arterijo. S po-
stopkom so mi aspirirali tromb (žilno zaporo) in na mesto vstavili 
žilno opornico (stent). Žilna opornica je cevka, narejena iz kovine in 
obdana z zdravilom (citostatik). Opornica zaradi svoje oblike razširi 
žilo in tako omogoči normalen pretok krvi. S časom se opornica 
vraste v žilo. Po opravljenem postopku sem bil še nekaj dni hospi-
taliziran v izolski bolnišnici. Sledilo je takojšnje izboljšanje počutja. 
Po posegu sem imel še nekaj pregledov pri kardiologu in dva obre-
menitvena testa (cikloergometrija). Na veliko srečo med infark-
tom nisem utrpel poškodbe – odmiranje srca, sem pa po besedah 
zdravnikov imel zelo veliko srečo, da mi srce ni odpovedalo med 
samim potapljanjem.

Vzroka za infarkt niso odkrili, saj nisem kadilec, športno sem 
aktiven vsaj trikrat tedensko, nisem debel, nimam povišane-
ga krvnega tlaka in nimam sladkorja v krvi. Glede na leta (37 
let) je bil kot glavni vzrok naveden stres in tempo sodobnega 
življenja. S potapljanjem se bom lahko še ukvarjal, vendar z 
globino ne bom smel pretiravati oziroma bolje rečeno, globlje 
potope bom opustil.
Ko te v življenju doletijo takšne in drugačne izkušnje, posta-
neš bolj pozoren na najmanjše spremembe in življenje ceniš 
drugače, kot si ga pred tem.
Ne glede na vse bi se rad še enkrat zahvalil zdravniškemu ose-
bju splošne bolnišnice Izola ter UKC Ljubljana. Vsem ostalim pa 
želim varne potope in upam, da sem komu z mojim pisanjem 
na kratko predstavil simptome, ki so del infarkta, čeprav ne 
vedoč, sem bolečino pripisal drugim organom.
Moj primer je sprožil tudi večjo pozornost pri organizatorjih 
tekmovanj, saj je zelo pomembno, da se v pravilih navede tudi 
telefonska številka dežurnega zdravnika (ta je sicer v Rovinju 
bil prisoten, vendar nisem imel njegove številke).
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Franc Goltez, rojen l. 1954 v Ljubljani, je potapljač (CMAS P****). Od 
leta 1975 je član Slovenske potapljaške zveze in Društva za podvodne 
dejavnosti Bled. Član Fotokluba Tržič pa je od leta 1983. 
V 39-letnem potapljaškem obdobju je bil fotografsko najbolj aktiven 
med leti 1980-1996.
V tem času je posnel preko 270 filmov ali ca. 10000 podvodnih posnet-
kov od le-teh ca. 6000 pod gladino Blejskega jezera. Okrog tisoč po-
snetkov sodi v visok kakovostni razred, nekaj pa jih je že obkrožilo svet.
Vsa razstavljena dela so nastala v navedenem obdobju, ko je tudi vodil 
Sekcijo za podvodno fotografijo pri DPD Bled, v času 1988-1993 pa 
Komisijo za podvodno fotografijo pri Slovenski potapljaški zvezi.
Z digitalizacijo fotografije in filma se je Franc odločil, da zaključi svojo 
bogato podvodno filmsko kariero. Posnetke je začel elektronsko ar-
hivirati in se ob tem posledično potapljati v ta čudoviti podvodni svet 
(pa čeprav na suhem). 
Da pa vse skupaj ne bi šlo v pozabo, v bližnji prihodnosti načrtuje nekaj 
podobnih razstav.

franc.goltez@siol.net

Podvodna fotografija – ni nov, pač pa 
izjemoma svež doprinos k uveljavitvi 
barvne fotografije nasploh in je pri nas 
tesno povezana z imenom Tržičana 
(Šenčurjana) Franca Golteza.”

Pravzaprav je ta pričujoča predstavitev plod njegovega 
štiridesetletnega dela, ko je že zdavnaj prerastel teh-
nične ovire, pridobil izkušnje in tako pristal v samem 
vrhu mojstrstva podvodne fotografije. V Goltezovem 
odslikavanju podvodne favne in flore se medsebojno 
oplajata tehnična in osebnostna izvežbanost, kot gonil-
na sila njune rasti pa je prvobitna čustvena navezanost 
na to danes še vedno izjemno redko in malo poznano 
simbiozo športnih in estetskih preizkušenj.
Dokaj samotna je pot ustvarjalca podvodne fotografije 
pri nas. Pri Francu Goltezu dobiva že trdno izrisano 
podobo avtorske izpovedi. V predstavljenem gradivu že 
prepoznavamo Goltezove fantastične plejade barv, pre-
sevov iz zgradb organizmov, ki se javljajo v podvodnem 
svetu. Izobilju slikovitosti se Goltez ne zna ogniti, bistri 
se ob določenih detajlih, ki jih razumeva po svoje in jim 
z umirjeno askezo daje mesto drug ob drugem. Umir-
jenost je najbolj značilna v barvi, saj njegovi posnetki 
in diapozitivi precejajo skozi sito le dve do tri osnovne 
koloritne celote, ki jim je, potem ko jih je osamosvojil, 
pustil živeti v neokrnjeni podobi.
V razporejanju fotografiranega gradiva je Franc Goltez 
enako »dodelan«, k osnovi jezerskega dna Blejskega 
jezera postavlja pahljačo mikroorganizmov, uvodno 
zbrano v kolažu z enakim naslovom, nato razgrne 
pred nami svet favne in flore, se zazre v celostne 
podobe blejske podvodne zgodbe z odsevi dna v 
dnevni in nočni svetlobi in zaključi pripoved z eko-
loškim presunljivim svarilom za današnji, še bolj pa 
prihajajoči čas.
Toliko v likovnem pogledu. Je pa podvodna fotogra-
fija Franca Golteza tudi sicer čisto določeno poučno 
dejanje. Za proučevanje podvodnega sveta, bodisi v 
znanstvenem ali pa zgolj informativnem pogledu, je 
njegova ustvarjalnost nadvse koristna. Naše vedenje o 
svetu je šele na začetku, prepoznavamo in klasificiramo 
šele detajle, medtem ko so nam mehanizmi povezav, 
njihove medsebojne, največkrat usodne odvisnosti, še 
vedno zakrite s tančico skrivnosti. S podvodno fotogra-
fijo se zlagoma potapljamo tudi v to slednje poznanstvo 
s svetom in to v tisti meri, ko se lahko človek dokončno 
poenoti z živo in neživo naravo.

Tekst: Janez Šter • Foto: Franc Goltez

FRANC GOLTEZ 
RAZSTAVA PODVODNIH FOTOGRAFIJ
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Po dveh sezonah slabega vremena nas je letos kljub mešani vremenski 
napovedi pričakalo sonce, ki se je na nebu uspelo obdržati več ali 
manj ves dan.
Tekmovanje se je začelo v jutranjih urah z registracijo tekmovalcev in 
asistentov. Kmalu je bilo grajsko kopališče polno fotoaparatov, bliska-
vic, škatel, jeklenk in druge potapljaške opreme. Sledil je še uvodni 
nagovor organizatorja in tekmovalci so poskakali v vodo.
Letos nas je, poleg krasnega vremena, presenetila tudi izjemna vi-
dljivost pod vodo, saj smo zjutraj z roba pomolov na kopališču zlahka 
opazovali velike krape pod nami. Vidljivost pod vodo je za podvodno 
fotografijo ključnega pomena, še posebej pri širokokotni fotografiji.
Na tekmovanju DRM Fresh se tekmuje v treh kategorijah: Wide ali 
širokokotna fotografija, Riba ali fotografija ribe in najzanimivejša Kre-
ativa oziroma kreativna fotografija. Vsaka od teh kategorij je natančno 
opredeljena v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo tekmovalcem pred 
tekmovanjem.
Tekma se je začela ob 10.30 in končala ob 15.30 uri. Do 16.00 ure so 
vsi fotografi predali spominske kartice, na katerih ni smelo biti več kot 
101 fotografija. Izbor fotografij se je odvijal v dvorani hotela Jelovica.
Naslednje jutro se je zbrala žirija v sestavi uveljavljenih podvodnih 
fotografov: Arkadij Popovič – Dadi, Milan Tomažin – Tyson in Irena Čok.
Zaključna prireditev, se je začela s pozdravnim nagovorom in projekcijo 
vseh tekmovalnih fotografij, ki so jo spremljali komentarji žirije. Tako so 
se tekmovalci lahko sami prepričali o korektnem delu žirije, ki je tudi 
odgovarjala na zastavljena vprašanja in zagovarjala svoje odločitve.
V razredu DSLR je slavil Grega Verč (DPD Tuna), ki je v vseh kategori-
jah osvojil prvo mesto, njegova fotografija v kategoriji Wide pa je bila 
izbrana za najlepši posnetek tekmovanja. Drugo mesto je zasedel nje-
gov klubski kolega Tomaž Volaj, tretje mesto pa Jurij Žvan (DPD Bled).
Med fotografi s kompaktnimi aparati je slavil Marko Gasparič (DRM 
Ljubljana). Drugo mesto je osvojila edina predstavnica nežnejšega 
spola Janja Obal (DRM Ljubljana), tretje mesto v skupnem seštevku 
pa je dosegel Evgen Suban (DPD Soča).
V ekipni razporeditvi je prvo mesto doseglo društvo DPD Tuna iz Lju-
bljane pred DRM Ljubljana in DPD Bled.
Za konec bi se zahvalil še pokroviteljem, brez katerih izvedba tekmo-
vanja ne bi bila mogoča.
Še enkrat zahvale vsem udeležencem in čestitke vsem nagrajencem.

DRM Fresh 2014
Tekst: Jure Gasparič • Foto: Anton Štiherle, tekmovalci

Leto je naokoli in ljubitelji podvodne fotografije 
smo se na Bledu ponovno zbrali na vsakoletni in 
pri nas edini splash-in tekmi v sladkih vodah.”

1.mesto Kreativa kompakt - Marko Gasparic

1.mesto Wide kompakt - Marko Gasparic
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1. mesto Riba kompakt - Janja Obal

2. mesto Riba DSLR - Tomaz Volaj

1.mesto Wide DSLR  -Grega Verč

1.mesto Kreativa DSLR -Grega Verč

Izkoristili smo možnost, ki nam jo daje članstvo v 
Olimpijskem komiteju Slovenije in majice kreirali 
v skladu s priporočili za naše športne reprezen-
tance. Majice so v kombinaciji zelene, modre in 
bele barve, Triglav kot nosilni grafični element pa 
smo stilizirali z valovanjem, ki simbolno ponazar-
ja vodo, kjer se potapljamo. Pod valovanjem je 
enakomerna modrina, ki simbolizira svet tišine v 
modrini podvodnega sveta, bela barva na vrhu pa 
ponazarja svetlobo, proti kateri se zmeraj usmeri-
mo ob koncu potopa.
Na razpolago je več grafičnih različic. Osnovna 
majica Slovenske potapljaške zveze ima na srčni 
strani logotip SPZ. Za društva smo pripravili mož-
nost, da se na srčno stran natisne logotip matič-
nega društva, grb SPZ pa je na rokavu. Športna 
različica, ki je hkrati tudi dres slovenskih repre-
zentanc v podvodnih športih pa ima na srčni strani 
slovenski grb, na rokavu pa logotip SPZ. V vseh 
primerih obstoji tudi možnost dotiska logotipov 
vaših morebitnih sponzorjev.
Majice so sešite v Sloveniji iz zelo kvalitetnih ma-
terialov. Kroj je moderen, namenjen posebej za 
moške in ženske, v standardnih velikostih od S 
do XXL. 
Majice SPZ so članom na voljo po promocijski ceni 
25 €, vsem društvom pa jih bo SPZ zagotovila z 
dotiskom društvenega logotipa po nabavni ceni. 
Informacije in naročila na spz@spz.si. 

dr. Mitja Slavinec

SPZ MAJICE
V prejšnji številki revije Potapljač 
smo napovedali nove SPZ majice, 
ki jih vsi zainteresirani že lahko 
naročite. 

Tekst: dr. Mitja Slavinec

LOGO
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Dan potapljačev Slovenije ima že zelo 
dolgo tradicijo. Začelo se je z druženjem 
potapljačev, pospremljenim s potopi na 
rekah ali v morju. 

Po nekajletnem premoru je leta 2001 bil prvi Dan potapljačev 
Slovenije »nove dobe«, ko nas je jeseni katamaran Prince of Ve-
nice odpeljali na prelepe potope k otoku Susak na Hrvaškem. Kar 
204 nas je bilo na ladji, od tega kar 159 potapljačev. Impozantna 
številka, s katero smo trasirali unikatne potapljaške izlete, ki jim 
ni bilo para daleč naokoli. Število je iz leta v leto raslo. Na koncu 
smo rabili kar dve ladji, ki pa jima skrajno razburkano morje ni 

P O T A P L J A Č E V  S L O V E N I J E
omogočilo priti do cilja. Takrat smo kot rezervno rešitev na hitro 
organizirali druženje v Fiesi, ki je s časom postala naša tradici-
onalna lokacija Dneva potapljačev Slovenije. Število prijavljenih 
raste iz leta v leto, zato letošnjih 256 prijavljenih organizatorjev 
ni presenetilo, vsekakor pa zelo razveselilo. 
Dan potapljačev Slovenije tudi v Fiesi ohranja svoje prvotno 
poslanstvo. Ustvariti okolje za druženje potapljačev. Pod vodo 
je to organizirano bodisi z obale bodisi kot potopi na potopljene 
ladje v našem morju, ki so bili organizirani ob podpori 430 MOD 
Slovenske vojske in »flote« Podvodne reševalne službe Slovenije.
Osrednji družabni dogodek nad vodo so tradicionalne Igre brez 
dna, ki vsa leta prisotne motivirajo k udeležbi tudi z atraktivnimi 
in uporabnimi nagradami. Letos so ob značkah SPZ to bili darilni 
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P O T A P L J A Č E V  S L O V E N I J E
boni našega pokrovitelja trgovin SportsDirect in najpomemb-
nejša strokovna pridobitev Slovenske potapljaške zveze, knjiga 
Igorja Urha, Voditelj potapljanja. Kot zmeraj pa je priložnostno 
darilo dobil tudi vsak udeleženec. Pokrovitelj preventivne akcije 
»Odvrzi uteži, če si v nevarnosti«, Davorin Zupanc, je pripravil 
kilske potapljaške uteži s posebnim SPZ žigom. Nedvomno zelo 
praktično darilo, ki vsakemu potapljaču prav pride. Zelo dobro 
so bile obiskane tudi  stojnice sponzorjev SPZ-ja, ki so članom 
ponudili še dodatne ekskluzivne popuste.
K prijetnemu počutju je ob dobri družbi starih in novih kolegov 
ter prijateljev  pripomoglo tudi izjemno vreme. Podobno kot lani 
je tudi letos to bil prvi sončni vikend na obali.
Dan potapljačev Slovenije se ponaša po vsaj dveh odlikah. Prva 

je odlična organizacija dogodka v zelo prijetnem in prijateljskem 
vzdušju. Tudi letos je vse potekalo brez zapletov, saj so se or-
ganizatorji v vseh letih do sedaj prekalili do te mere, da jih več 
nič ne more presenetiti. Domi je s svojo usklajeno ekipo odlično 
poskrbel za vse organizacijsko-tehnične zadeve, kar so ne na-
zadnje pokazali tudi nekaj tednov prej na Zboru reševalcev in 
slavnosti ob 40. obletnici PLL Koper. 
Druga odlika Dneva potapljačev Slovenije pa je vrhunska ku-
linarika, za katero vsako leto poskrbi zelo velika ekipa pod 
taktirko Matjaža Čeha. Če so lani uspeli piknik spremeniti v 
»slow food« gurmansko pojedino s kar 9 hodi, so letos prekosili 
marsikateri hotel, ki se ponaša z vrhunsko hrano. Školjkam, ki 
jih je sponzoriralo podjetje Prosub d.o.o., so dodali sveže ribe 
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vrhunske kakovosti, ki so jih zagotovili tudi naši podvodni 
lovci z Morenom na čelu. Jedi so se izmenjevale, dokler kot 
svojevrsten vrhunec ni bil postrežen še prekmurski bograč, 
seveda s prekmurskim mesom, krompirjem in z zelenjavo 
Svežih pomurskih vrtnin d.o.o. Na koncu je bila še dražba za 
največjo ribo, kapitalnega brancina, ki ga je najvišje licitirala 
Anja Slavinec, izkupiček pa je bil namenjen Komisiji za pod-
vodni lov pri SPZ-ju.
Na igrah brez dna je prvo mesto osvojila ekipa Bled 2, druga 
je bila PLK Koper in tretja ekipa PD Murska Sobota. V nada-
ljevanju sta se uvrstili še dve blejski ekipi, katerih člani so bili 
tudi najštevilčnejši udeleženci iger.
Nagradili smo tudi najštevilčnejša društva. Prvo in drugo mes-
to sta že tradicionalno pripadli PD Murska Sobota in PLJ Ko-
per, tretje pa je bilo DPD Bled. Najbolj simpatična udeleženka 
je postala Urška Vouri.
Po podelitvi nagrad se je Dan potapljačev Slovenije zaključil 
z napovedjo naslednjega, 15. Dneva potapljačev Slovenije, ki 
bo spet prvo soboto v juniju, 6. 6. 2015.
Na tem mestu iskreno čestitam in se zahvaljujem vsem, ki s 
svojim znanjem in predvsem prijateljskim ter požrtvovalnim 
delom pripomorete, da imamo Dan potapljačev Slovenije or-
ganiziran tako, da nam ga lahko vsi zavidajo. 

GURMANSKA DPS POGOSTITEV

*
tunin namaz na popečenem toastu

*
slani inčuni

*
pidoči na žaru

*
pidoči na buzaro

*
bograč

*
brodet s polento

*
pečene orade, brancini in ciplji

*
krompirjeva solata

*
mešana solata

*
vratovina v kotlovini z zelenjavno omako

*
mladi prekmurski pečen krompir

*
brancin kapitalec

*

POSPREMLJENO Z NEOMEJENO ODLIČNE PIJAČE

*
prekmurska slivovica

*
brinjevec

*
pelinkovec

*
traminec

*
malvazija

*
refošk

*
pivo

*
malinovec

*
energy

*
radenska

*
voda
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Kot že naše ime pove, v svojih vrstah združujemo ljudi različnih inte-
resov, od cicibanov do zrelih upokojencev, ampak vse z isto ljubez-
nijo, ljubeznijo do morja. Poleg potapljanja, s katerim se ukvarjamo 
zgolj zaradi veselja do tega športa, in podvodnega ribolova se odli-
kujemo na področju zaščite in reševanja. 
Letna članarina v klubu za potapljače znaša 40 € in vključuje mar-
sikaj. Kot npr. brezplačno udeležbo na predavanjih v organizaciji 
društva. Za naše člane organiziramo tudi različne brezplačne dru-
žabne dogodke, kot so novoletna fešta, krvodajalska akcija, marti-
novanje, brezplačna je tudi skupščina s pogostitvijo. Leto začnemo 
s tradicionalnim ponovoletnim potopom, ko povabimo tudi kolege iz 
drugih društev in skupaj pod vodo darujemo sarmo Neptunu, z željo 
po uspešni potapljaški sezoni. Glede na interes članov vsako leto 
organiziramo tudi otvoritev in zaključek potapljaške sezone. Nudi-
mo jim izposojo potapljaške opreme, brezplačno polnjenje jeklenk 
z zrakom in možnost polnjenja jeklenk z nitroxom in trimixom. Po 
novem pa tudi brezplačno shranjevanje osebne potapljaške opreme 
v prostorih društva. 
Klubski dan je vsak četrtek in je namenjen druženju in izmenjavi 
izkušenj v sproščenem ambientu. Po 35 letih, ki smo jih preživeli 
na območju Luke Koper, smo se preselili v zaklonišče, ki smo ga v 
zadnjih letih lepo preuredili in tako pridobili ločen družabni prostor, 
učilnico, pralnico, kompresornico, delavnico, dva boksa, enega na-
menjenega skladiščenju opreme in drugega izključno za potrebe 
reševalne enote. Naš uradni naslov imamo v Gasilskem domu, kjer 
imamo zagotovljen zavarovan prostor za reševalni čoln PRS s pri-
kolico.
Primarni namen našega društva je združevanje enako mislečih. Smo 
društvo odprtega tipa, kar pomeni, da je pri nas dobrodošel vsak, ki 
si želi novih znanj na področju potapljanja, ribolova s palico ali pod-
vodnega ribolova. V klubu imamo tako izkušene inštruktorje pota-
pljanja, ki tečajnikom ne podajajo le znanja iz knjige, pač pa jim sku-

PLK KOPER
Tekst: Domagoj Ribarič • Foto: Arhiv

40 let delovanja ni nekaj, kar bi zlahka strnili v 
par stavkov. V teh 4 desetletjih se je iz majhnega, 
zaprtega kluba razvil eden izmed največjih 
potapljaških in ribiških klubov v Sloveniji.”

šajo približati potapljanje kot »način življenja«. Naša 
prioriteta je varno potapljanje, zato naši inštruktorji 
svoj trud in čas vlagajo v to, da se novi potapljači 
pod vodo počutijo varno in so kos novim izzivom, ki 
jih tam čakajo. In ker vaja dela mojstra - ena izmed 
prednosti našega članstva, ki je ne velja zanemariti 
je ta, da se pri tako velikem številu članov vedno 
najde družba za potop. Pa naj bo to zgolj potop v 
dvoje na kakšni bližnji lokaciji, ali pa organizirani 
izleti in tabori (kot je npr. vsakoletni junijski tabor na 
Malem Lošinju). V svojih ribiških vrstah imamo odlič-
ne mentorje. Seveda ne bodo izdali svojih »poštov« 
(beri: najljubših ribiških lokacij), to je strogo varo-
vana skrivnost. Tehniko in svoje znanje, ki temeljita 
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Po pozivu, ki smo ga prejeli od Regijskega centra za obveščanje 
ReCO, smo se člani Podvodne reševalne službe Slovenije, Reše-
valne postaje Bled odzvali in odšli na kraj tragičnega dogodka, 
kjer so valovi reke Save na območju Šobca po zdrsu v vodo s 
seboj potegnili osebo. Z iskanjem smo pričeli na desnem bregu 
reke na območju Šobca ter se spustili nekaj kilometrov navzdol. 
Ker nismo našli sledi za pogrešano osebo, smo iskanje po nekaj 
dneh zaključili.
Po daljšem obdobju smo na pobudo blejskih gasilcev ponovili 
iskalno akcijo, v katero smo vključili širši sestav enot PRS Slo-
venije.
Kot prostovoljni reševalci smo se ponovno dobili v nedeljo, 8. ju-
nija, ob 8.30 uri na kraju dogodka, si razdelili območje reke Save 
in začeli iskanje. Reševanje je vodil vodja PRS RP Bled. 
Glede na izkušnje je ekipa PRS RP Kranj pogrešanega iskala na 
dveh jezovih v okolici Kranja. Za izvajanje aktivnosti so s strani 
GRS Kranj na uporabo dobili ustrezna sredstva, čoln z mehkim 
dnom, motorjem in osebna zaščitna sredstva. Ob pregledovanju 
jezera Trboje so člani kranjske enote za plavajočo pregrado HE 
Mavčiče po nekaj urah iskanja našli dve pogrešani osebi. O najdbi 

na dolgoletnih izkušnjah, pa z veseljem predajajo mlajšim 
generacijam. In kot številna priznanja in nagrade dokazujejo, 
to počnejo zelo uspešno.
Kot društvo posebnega pomena na področju zaščite in reše-
vanja že od leta 1981 v občini Koper zagotavljamo občinsko 
enoto za reševanje iz vode in na vodi. Od leta 1995 smo tudi 
sedež ene izmed 15 reševalnih postaj Podvodne reševalne 
službe Slovenije. Za strokovno in nesebično delovanje na 
tem področju smo leta 1986, 2001 in 2014 prejeli republiško 
priznanje Civilne zaščite. 
Naša dosedanja pot je dolga in polna lepih spominov. Ob 
visokem jubileju, ki smo ga v velikem slogu obeležili 24. 
maja letos, nas je marsikdo vprašal, kakšni so naši cilji za 
prihodnost. Odgovor je povsem enostaven – želimo še nap-

rej združevati in povezovati ljudi, ki si življenja brez morja 
ne morejo predstavljati. Pa naj bo to pod morsko gladino ali 
pa z ribiško palico nad njo. Še naprej si želimo bit pozitivna 
skupina ljudi, ki se z veseljem druži ob četrtkih zvečer in 
kuje plane za naslednji potop. Če smo v vas zbudili zanima-
nje, vas vabimo, da obiščete našo spletno stran http://www.
klub-plk-koper.si/, saj je PLK vse to, kar smo tukaj napisali, 
in še marsikaj več. Če vas pa pot zanese v naše mesto, nas 
pokličite in morda se skupaj podamo na kakšno dogodivšči-
no v našem morju.

Športno potapljaško in ribiško društvo PLK Koper
Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper

www.klub-plk-koper.si, info@klub-plk-koper.si

USPEŠNO REŠEVANJE 
PODVODNIH REŠEVALCEV

sta bila obveščena center ReCO, ki je obveščal o dogodku od ca. 
11.40 ure naprej, in vodja reševanja, da je zaključil tudi iskanje na 
zgornjem območju Save, kjer so bili podvodni reševalci RP Bled. 
Kriminalisti PU Kranj so kmalu zatem ustrezno zavarovali območje 
in ob asistenci članov enote opravili ustrezen pregled kraja. Kar 
nekaj kubičnih metrov naplavin je naredilo območje za plavajočo 
pregrado zelo zahtevno in nevarno. Odločitev je bila, da bi izvaja-
nje aktivnosti z osebnimi sredstvi in uporabo čolna lahko za pota-
pljače predstavljale preveliko tveganje, o čemer je bil obveščen 
tudi ReCO. Z uporabo dodatnih tehničnih sredstev - bagerja, ki je 
odstranil ovire, dvignil pregrado in omogočil dostop, so gasilci, 
člani GRS Kranj, ustrezno in profesionalno zaključili akcijo.
Reševalna akcija se je odlikovala po usklajeni koordinaciji vseh 
vključenih iz različnih reševalnih struktur. Posebej velja izpostaviti 
dobro medsebojno sodelovanje enot PRS in po pričakovanju zelo 
korektno tudi s člani gasilskih enot, policije in centra za obve-
ščanje.

Zvone Minov
Vlado Jakovac
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Potapljanje in podvodni ribolov na Palagruži 
sem imel v mislih že dlje časa. Imel sem zbranih 
že veliko informacij o tem skrivnostnem otoku, 
saj se je tam potapljalo že več znancev.” 

Po nekaj zamujenih priložnostih za izpolnitev še ene potapljaške 
želje sem moral sprejeti odločitev. Ali obisk globinskega svetovnega 
prvenstva v prostem potapljanju v Kalamati, kjer sem že bil leta 2010 
in 2011 ali enotedenski ribolov na skrivnostnem otoku. Odločitev je 
padla in na Palagružo smo odrinili v naslednji lovski zasedbi: Mar-
tin Pereza, Timotej Akrapovič, Tjaž Ocepek in jaz. Z avtom smo se 
odpravili do Gradca pri Pločah, kjer smo zjutraj ob 5.00 uri spustili 
čoln v morje. Sledili sta 2 uri vožnje do Vele Luke na Korčuli, kjer nas 
je po poti zibala zmerna burja. Po dolivanju goriva in popiti pijači na 
rivi, smo nadaljevali dvourno vožnjo proti Palagruži. 
Posebnost Palagruže je njena oddaljenost od celine, zato se ob slab-
ši vidljivosti ne vidi nič druga kot vodni horizont. Zaradi samotne lege 
so potrebne posebne priprave. Potrebno je bilo natančno preraču-
nati koliko hrane, goriva, opreme, oblačil, … potrebujemo, saj smo 
bili odvisni od tega, kar smo vzeli s seboj in kar lahko spravimo na 
gumenjak. Življenje brez trgovin, interneta, telefona, cest, pekarne, 
… je zanimivo doživetje, v katerem smo se dobro znašli. Vsak dan 
smo jedli sveže ribe in si pekli kruh »pod peko«. Za nazdravit smo si 
prinesli dobro domače rdeče vino iz Vele Luke. Na Palagruži nas je 
bilo 7 ljudi, dva svetilničarja, eden je imel s seboj še ženo, in mi štirje 
lovci ter legendarni osel Čoro. V zalivu pa je bilo vedno zasidranih 
še nekaj ribiških čolnov. 
Palagružo obdaja več manjših otočkov in čeri ter ca. 3 NM odda-
ljena čer Galijula. V tednu dni smo imeli več kot dovolj časa, da 
smo »obdelali« vse terene. Otok Palagruža ima na severni strani, ki 
gleda proti Hrvaški, strmo obalo, ki se hitro spušča do globine 100 
m. Za nas je bila bolj zanimiva južna stran, obrnjena proti Italiji, ki 
je tudi bogatejša z ribami. Zelo lep in z ribami bogat teren so čeri 
na zahodnem rtu Palagruže. Največ smo se potapljali v okolici Male 
Palagruže, ki je obdana z več manjšimi otočki in s čermi. Na teh 
terenih smo videvali jate velikih rib, a jim žal nismo uspeli priti »na 
strel«. Posebnost pa je čer Galijula, ki ne nudi nikakršnega zavetrja 
in je velikokrat nedostopna. Na navtičnih kartah so v okolici Galijule 
vrisane tri podvodne čeri, ki obdajajo to čer, a so vrisane na napač-
nem mestu. S pomočjo svetilničarjev smo uspeli poiskati vse tri in 
potapljanje na njih je bilo svojevrstno doživetje. 
Glavni namen misije je bil podvodni ribolov in celodnevno potaplja-
nje. Že prvi večer smo se prepričali, da je bila Palagruža prava izbira. 
V vodi je veliko rib, tako kot jih je bilo v Jadranskem morju pred 50 ali 
100 leti. Lov pa je vse prej kot enostaven. Zaradi majhnosti terena so 
ribe dobro »šolane«, saj ni dneva, da ne bi bilo v vodi več podvodnih 
lovcev, ki se pripeljejo iz Italije ali z okoliških otokov, v glavnem iz 
Korčule, Visa in Lastova. V vodi prevladujejo kantarji, zobatci, šargi, 
tabinje in rarogi. Prisotnost gofov, kirenj, škaramov, orad, škarpin, 
palamid, … pa je tudi povsem običajna. Vse ribe so večje kot smo 
navajeni iz drugih delov Jadrana, tako smo upali na trofejne ulove. 

MISIJA PALAGRUŽA 2013
Tekst: Jure Daić • Foto: Tanja Ocepek

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

jure@h2oteam.com

Ulovi so bili vsak dan solidni, loviti pa ni bilo tako enostavno, kot smo 
si sprva predstavljali. Ribe so bile »prebrisane« in potrebno je bilo 
precej izkušenj za vsak ulov. Pogoji v vodi niso bili primerni za fizično 
slabše pripravljene lovce. Morje je bilo vedno valovito in večino časa 
je bil precej močan tok.
Na svoj račun smo prišli tudi s trofejnimi ulovi. Timotej je ulovil 4,5-ki-
logramskega zobatca, Tjažu se je iztrgala kapitalna palamida, jaz pa 
sem ulovil kirnjo, težko 16,5 kg. Kirnjo sem videl na enem od lovskih 
čakališč na 15 m. Skušal sem jo uloviti na »globoko šuljo«, a se ni 
izšlo. Na pozicijo sem se vrnil s svetilko in sem ji sledil po ca. 25 m 
dolgem ozkem kanjonu na 15-18 m globine. Našel sem jo skrito v 
zadnjem delu kanjona, kjer je ležala na mivki. Po prvem strelu v glavo 
se je takoj zarila pod 10 cm oddaljen kamen in v trenutku dvignila 
mivko tako, da je več nismo videli. Počakali smo na naslednji dan in 
se vrnili, ko se je mivka posedla, ter jo brez večjih komplikacij izvlekli 
iz luknje. Nad velikostjo smo bili vsi navdušeni, saj še nihče ni ulovil 
tako velike ribe. Sledilo je 3-urno čiščenje in razkosavanje kirnje. 
Celoten podvig je bila za vse nas najboljša lovska avantura do sedaj, 
ki se je bomo spominjali za vedno. Mogoče je čar tudi v adrenalinu 
zaradi strahu pred morebitno prisotnostjo morskega psa. Svetilničarji 
so nam povedali, da v plitvinah Palagruže ni belega morskega psa, 
da pa so ga videli na odprtem morju med Palagružo in Sušcem. Še 
dobro, da so nas tako »pomirili«! 
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Prvi krog državnega prvenstva v 
podvodnem lovu je 10. maja organiziralo 
društvo RČD Porporella. Sodelovalo je 19 
tekmovalcev iz petih društev (RPD Piran, 
DVŠ Triton, PLK Koper, Kraška mornarica in 
RČD Porporella).” 

Na verifikaciji je po dvigu zastave in himni navzoče pozdravil 
delegat SPZ Sandi Ramušević. Ob prijavi je bila še posebej po-
ostrena kontrola zdravniških spričeval, za varnost na morju pa je 
na sodniškem čolnu dodatno skrbel še reševalni tehnik.
Ob začetku tekmovanja, v soboto ob 7.30 uri pred izolskim carin-
skim pomolom, je bilo v zraku čutiti napetost in veliko adrenalina 
najbolj zavzetih tekmovalcev. Lovno območje je bilo 
celotno slovensko morje, kjer je podvodni ribolov 
dovoljen. Lov v prepovedanem območju je pomenil 
diskvalifikacijo tekmovalca. Največ plovil se je zagna-
lo proti Piranu, nekaj proti Kopru. Morfologija dna na 
slovenski obali je takšna, da je piranski del večinoma 
globlji in kamnit (greben), kar imajo najraje ugorji, 
vrane ter kavali (konj), medtem ko je koprski del pli-
tvejši in večinoma muljast, kjer se večinoma zadržujejo 
ribe, kot so vrane, ciplji, brancini ter salpe. Med samim 
tekmovanjem sta se zgodili dve manjši nevšečnosti. 
Prva je bila povezana z okvaro izvenkrmnega motorja 
koprske ekipe društva PLK Koper, druga nevšečnost je 
bila malo večja vreznina na prstu tekmovalca društva 
Porporella, ki jo je oskrbel zdravstveni tehnik. Po-
škodbe pri podvodnem ribolovu nastanejo večinoma 
zaradi opreme. Najpogosteje pobegnejo elastike in 
podvodnega lovca poškoduje kovinski zatič, ki sloni 
na puščici podvodne puške. Druge poškodbe so lah-
ko povezane z vbodom osti ali puščice. Previdnost ni 
nikoli odveč. 
Ob 13.30 uri so tekmovalci na koprskem pomolu pre-
dali ulov. Največ veljavnih rib je tudi tokrat ujel Mo-
reno Matijašić, član društva RPD Piran. Uspelo mu je 
upleniti sedem ugorjev in vrano, kar mu je prineslo 
zmago v prvem krogu. Največji aplavz je pri predaji 
ulova požel drugouvršeni Sašo Moškon, saj mu je 
uspelo upleniti brancina, težkega skoraj 4,5 kg. To je 
bila tudi največja riba, za katero si je prislužil pokal in 
kraški pršut. Tretje mesto je osvojil Dušan Krajnik. 
Pohvaliti moramo tudi edino tekmovalko Natašo Kri-
žman, ki je tokrat ujela veljavnega brancina. 
Organizator je poskrbel tudi za hrano in pijačo za vse 
prisotne na pomolu (zahvaljujemo se pivovarni San 
Nicolo ter gostilni Vodišek). Po tehtanju ulova smo ribe 

PRVI KROG DRŽAVNEGA PRVENSTVA 

PODVODNI LOV 

Tekst: Peter Valenčič • Foto: Peter Valenčič

gledalcem podarili in s tem prispevali k dobri volji vseh. Podelitev 
priznanj je potekala v večernih urah, kjer so vsi prisotni poleg 
dobre večerje nazdravili in se veselili še pozno v noč.
V imenu društva se zahvaljujem vsem prisotnim tekmovalcem 
ter njihovim spremljevalcem in ostalim, ki ste omogočili izpeljavo 
prvega kroga državnega prvenstva.

Peter Valenčič je podvodni lovec, 
član RD Porporella.

peter_valencic@in2.si
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Zadnji dan v maju je v Nerezinah na hrvaškem 
otoku Lošinj potekala tradicionalna, 19. tekma 
podvodnih lovcev v soorganizaciji domačega 
SD Škarpine in DPR Pozejdon iz Krškega.” 

Na odprti tekmi, ki šteje tudi za 2. krog državnega prvenstva, so se 
pomerili najboljši slovenski podvodni lovci in ob drugih lovcih tradi-
cionalno tudi aktualni svetovni podprvak Danijel Gospić.
Dnevi pred tekmo so bili poletni in izjemno bistra voda se je na po-
vršini prijetno ogrela. Kazalo je na odlične razmere. Žal je že v petek 
pričela pihati burja, ki se je naslednji dan med tekmo še stopnjevala. 
Morje se je penilo, precej shladilo in ni bilo nič kaj vabljivo. Takšne 
razmere očitno niso bile všeč niti ribam pod gladino – tekmovalci so 
večinoma zaman iskali veljavne ribe na lokacijah, ki so si jih ogledali 
pred tekmo. Nekateri so imeli tudi precej težav s sposojenimi čolni. 
Dušan Krajnik se je komaj uspel varno vrniti s čolnom, ki je puščal. 
Vse to pa ni ustavilo najboljših, ki se seveda pokažejo tudi v težkih 
razmerah.
Po sireni, ki je označila zaključek tekme, so se počasi bližali prvi 
čolni. Dobra polovica tekmovalcev se je vrnila z ulovom. Po prihodu 
boljših je postalo jasno, da se obeta okusna večerja. Ni pa bil preveč 
jasen vrstni red. S solidnim naskokom je zmagal domačin in bivši 
svetovni prvak Danijel Gospić. Drugo mesto si je na tesno priboril 
Robert Podgoršek iz Kraške mornarice pred aktualnim državnim 
prvakom Morenom Matijašičem iz RPD Piran. 3. mesto v tekmova-
nju za državno prvenstvo je osvojil Sašo Moškon iz RČD Porporella. 
Ti trije tekmovalci imajo tudi največ možnosti za naslov državnega 
prvaka pred zadnjim jesenskim krogom. Največjo ribo na tekmi je 
ujel Kristijan Šumberac iz RČD Porporella – 2085-gramsko tabinjo.
Med okusno večerjo je potekala razglasitev rezultatov in podelitev 
nagrad najboljšim. Po razglasitvi je potekalo prijetno druženje ob 
glasbi še pozno v noč. Najbolj pa je odmevalo povabilo organiza-
torjev na jubilejno, že 20. tekmovanje v Nerezinah. Organizatorji so 
že letos ob tradicionalno odlični organizaciji izdali bilten z rezultati 
vseh dosedanjih tekem. Veliko tekmovalcev se je zvrstilo v toliko 
letih in bilo bi lepo, če bi se na jubilejni tekmi prihodnje leto zbrali 
»legende«, aktualni tekmovalci in novi tekmovalci. Označite si torej 
1. junij 2015 in nasvidenje v Nerezinah!

LEPA TEKMA V BISTRI VODI
Tekst: Marko Šifrar • Foto: MGP

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

sport@spz.si

Najboljši Slovenec Robert Podgoršek in barkarjol z ulovom

Državni prvak Moreno Matijašič z ulovom

Državni prvak Moreno Matijašič z ulovom na tehtanju
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Tak t. i. neopremljeni potapljač lahko 
kajpak pod vodo dela samo tako dolgo, 
kot je zmožen zadržati dih. V povprečju je 
to le 4-5 minut, najizkušenejši in najkrep-
kejši goli potapljači pa pridejo do rekorda 
10 min, kar je seveda redkost. Povpreč-
na globina, do katere lahko ti potapljači 
prodro, znaša približno 20 metrov, le v 
redkih primerih dosežejo maksimum tudi 
40 metrov. Marsikdo bi utegnil pomisliti, da 
se tovrsten neopremljeni potapljač postavi 
na svoje mesto s cevjo za zrak v ustih, ki 
mu omogoča dihati nad vodno gladino, 
da bi lahko ostal pod vodo globlje in dlje. 
Toda nasprotno, kot bi kdo pričakoval, to 

ni mogoče, o čemer 
se lahko vsak s posku-
som sam prepriča. Že 
v globini enega metra 
začne postajati diha-
nje nemogoče. Vzrok 
tega nenadnega poja-
va leži v pritisku, ki ga 

voda izvaja na telo oz. 
na prsni koš in katerega 
morajo zato pljuča oz. 
pravilneje srce obvla-
dati pri dihalnem pro-
cesu. Pri globini enega 
metra pritiska vodni tlak 
že s težo 1 kilogram na 
vsakih 10 cm2 telesne 
površine, tj. celoten 
prsni koš ima za zdrža-
ti že pritisk več kot 50 
kilogramov, kar razloži 
oteženo dihanje. Leta 
1914 je imel dr. Robert 
Stiegler v Dunajskem 
društvu za populari-
zacijo naravoslovnih 
znanosti predavanje‚ O kópanju, plavanju 
in potapljanju‘, v katerem je povedal, da 
so morali takšen poizkus pri globini zgolj 
dveh metrov že po nekaj sekundah, torej 
po nekaj vdihih, opustiti, ker si je poizkusna 
oseba nakopala takšno razširjenje srca, da 
je obležala bolna cele tri mesece.
Zadrževanje diha je pač tisto, kar neopre-
mljenemu potapljaču omogoča, da vzdrži 
strahoten pritisk vode na prsni koš. Naj se 
človek pri izdihu zraka še tako zelo pot-
rudi, pljuč ne more povsem izprazniti, saj 
tudi pri najglobljem izdihu vselej preosta-
ne približno liter zraka. Pri najmočnejšem 
vdihu krepak človek potisne v svoja pljuča 
okoli 5-6 litrov zraka. Ta zračna blazina v 
prsnem košu neopremljenega potapljača 
mu omogoča zdržati vodni tlak do dolo-
čene meje brez poškodbe. Kajti vodni tlak 
to zračno blazino najprej stisne, in človek 

zato tega pritiska vode ne zazna, dokler ni 
zračna blazina stisnjena na prostornino en 
liter; se pravi, ko je torej dosežena, kot smo 
že omenili, raven običajnega najglobljega 
izdiha. Po izračunih to nastopi šele pri glo-
bini potopa okoli 40 metrov, zato sovpada 
s praktično izkušnjo, po kateri najkrepkejši 
in najizkušenejši goli potapljači dosežejo 
globino največ 40 metrov.
Da bi lahko presegel te ozko začrtane 
meje golega potapljanja, je človeški duh 
- kot na vseh področjih, tako tudi tukaj 
-  razmišljal o pripomočkih. Najstarejše 
poročilo o takšnih za potapljanje najdemo 
pri grškem filozofu Aristotelu, ki je živel 
od 384 do 322 pred Kristusom. Zadevno 
mesto je sicer za prevajanje nadvse težav-
no, a se da iz tega razbrati vsaj toliko, da 
bi ‚spodaj odprti zračni kotel‘, o katerem 
govori Aristotel, v bistvu ne utegnil biti nič 

Potapljaški čoln na delovni točki.

Shematska slika 
potapljača v 
potapljaški opravi.

Shematski prikaz potapljačeve 
opreme:
H - kovinska čelada;
T - telefon; 
W - ventil za izpust zraka; 
B - naprsna utež; 
Z1 - odvajanje izdihanega zraka; 
Z2 - dovajanje vdihanega zraka;
C - valj s kisikom; 
K - telefonski kabel; 
P - škatla s patroni; 
U - zaporni ventil kisikovega valja; 
G - repna utež.

Tekst: dr. Theodor Strastil, prev. David Prajnc

POTAPLJAČ IN VEŠČINA 
POTAPLJANJA 
Iskalci biserov in koral, ki se posebno na obrežjih Indijskega oceana 
brez vsake pomoči naprav potopijo na morsko dno, da bi nadvse 
zaželeno dragotino od tam prinesli kvišku in si tako mukoma 
prislužili svoj vsakdanji kruh, so precej splošno znani. Manj pa so 
poznani naravni zakoni, katerim so njihovo delo in skrajni podvigi 
podvrženi.”
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drugega kot znameniti potapljaški zvon. Tega se skupaj s 
potapljačem spusti navzdol v vodo, tako da lahko tale iz 
zračne zaloge potapljaškega zvona diha in dela pod vodo 
tako dolgo, kot ta zaloga zraka sega. Ko je ta porablje-
na, je treba zvon in potapljača potegniti gor, da se zvon 
ponovno napolni s svežim zrakom. Princip potapljaškega 
zvona je zlahka razumljiv, če naredimo poizkus, da naro-
be obrnjen kozarec za vodo potopimo navpično v vodo, 
pri čemer lahko tudi zelo razločno opazujemo učinek 
vodnega tlaka. Čim globlje potopimo kozarec v vodo, 
manjši je prostor brez vode v kozarcu zaradi stiskanja v 
njem nahajajočega se zraka.

Ti potapljaški zvonovi so bili nadvse pomembni prav tako za vse vrste 
vodnih zgradb in za vodna dela, vendar se jih je držala tudi nadvse velika 
okornost, ker jih je bilo treba vedno znova med pomembno izgubo časa 
mukoma vleči navzgor, če so delavci pod zvonom nahajajoči se zrak 
porabili in bi zato ta postal slab, tako da je njegova obnovitev postala 
nujna. Moderna tehnika je tem težavam odpomogla s tem, da je bil 
vzpostavljen nekakšen zračni dimnik, ki pelje iz zvona ven nad vodno 
površino. V tem zračnem dimniku se nahaja nepredušno zaprta komora 
z dvema vratcema, od katerih ena vodijo v potapljaški zvon, druga pa na 
zgornji svet. Obe vratci sta druga z drugo povezani na takšen način, da 
je ena moč odpreti šele potem, ko so druga fiksno zaprta. Na ta način 
komora vselej popolnoma zapira v potapljaškem zvonu nahajajoči se zrak 
od zraka zgornjega sveta. Zakaj ko bi v zvonu nahajajoči se zrak tudi le 
v najmanjši malenkosti prišel v neposreden stik z zrakom iz zgornjega 
sveta, bi voda zrak, ki se nahaja spodaj, seveda takoj porinila vse do 
vodne površine. Razen tega so te potapljaške naprave dandanašnji tudi 
lahko premične, tako da je mogoče ob pomoči teh izpopolnjenih naprav 
poslej delati poljubno dolgo in na poljubnih mestih.
Nemškemu inženirju po imenu Klingert je bilo okoli leta 1800 dano, da 
je potapljaško obleko tako zelo izpopolnil, da je bila v tej obliki za dolgo 
časa naprej v rabi. Kot smo že izpeljali prej pri neopremljenem pota-
pljaču, se v pljučih zadrževani zrak vodnemu tlaku do neke določene 
meje upira. Po tem principu, da od vodnega tlaka stisnjeni zrak izvaja 
izenačujoč protitlak, je Klingert izdelal s pomočjo zračne črpalke s stis-
njenim zrakom napolnjeno potapljaško obleko, ki je na ta način v celoti 
obdana z zračno blazino, tako da se lahko vodni tlak na njej »iznori«, 
ne da bi motil samega človeka. Da bi lahko potapljač dihal in gledal, je 
bila za glavo izdelana bakrena, na vodni tlak odporna čelada s štirimi 
debelimi odprtinami, v kateri je lahko potapljač prosto premikal svojo 
glavo. Vsi posamezni komadi so povezani in priviti drug z drugim kajpak 
povsem nepredušno, tako da potapljača znotraj njegove obleke v celoti 
obdaja sloj zraka. Ta zračni sloj pa naredi potapljača skupaj z njegovo 
masivno obleko v vodi ponovno lažjega, tako da se bodisi sploh ne bi 
potopil bodisi bi najmanj zalebdel v globini nekaj metrov. Za izravnavo 
lahkega zraka v obleki mora biti oni spet obtežen z utežmi. Te so na 
podlagi praktičnih izkušenj, da potapljača pri hoji po morskem dnu ne 
bi ovirale, v obliki kovinskih plošč pripete na prsi in hrbet. Nadalje so 
čevlji opremljeni s podplati iz železa ali svinca, in sicer vsak podplat s 
težo približno 12 kilogramov. Na ta način obtežen, tako da se na svežem 
zraku komajda premika, gre potapljač prosto in lahno po morskem dnu, 
kot bi šel normalen človek po zemeljskem površju.

Pri tem sedi na 
tako imenovani 
repni uteži, 
ki zavira in 
odpravlja vzgon 
telesa.

Prikaz prihranka na materialu in delavcih pri modernih 
potapljaških pripomočkih nasproti zastarelim sistemom.

s cevjo brez cevi (Dräger)

7 mož
1 potapljač
2 potnika za signaliziranje
4 možje s črpalkami

2 moža
1 potapljač
1 potnik za signaliziranje
(s telefonom)

 
Prva poročila o potapljaškem zvonu nahajamo na za-
četku 16. stol. Toda prvi natančen in izčrpen opis te 
naprave izvira šele iz leta 1620, ponovno od velikega 
filozofa, Angleža Baca von Verulama. Angleži so bili 
prav tako prvi narod, ki mu je uspelo v vélikem slogu 
dvigniti potopljene zaklade z morskih tal, s tem ko so 
na obali Škotske, kjer je bila leta 1588 uničena slovita 
španska jurišna armada, uspešno izvajali potapljaška 
opravila. Ali bo Angležem pri nemški mornarici, ki je 
konec svetovne vojne pri Scapa Flowu v morje potopi-
la nemške junake, dan podoben zmagonosen uspeh, 
se še ne ve. 
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DIVESTRONG d.o.o. – SPZ CENTER***
Gerbičeva 61, 1000 Ljubljana 
www.divestrong.si, e-mail:  info@dives-
trong.si, tel.: 040 626 526.
Center članom SPZ nudi 10 % popusta 
na storitve in pri nakupu potapljaške 
opreme ter 30 % inštruktorjem pri naku-
pu 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-ma-
ris.si, tel.: 041 404 134.
Center članom SPZ nudi 10 % popusta 
na storitve in pri nakupu potapljaške 
opreme ter 20 % inštruktorjem pri naku-
pu 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 potapljaške 
opreme ter 20 % inštruktorjem pri naku-
pu potapljaške opreme.
V centru se lahko včlanite v SPZ.

Vsi Potapljaški centri SPZ imajo fizični prostor, obratujejo 
vsaj 20 ur na teden, izvajajo potapljaške tečaje, izposojajo 
potapljaško opremo, imajo kompresor za polnjenje jeklenk in 
vsaj 6 kompletov potapljaške opreme.
Ob tem izkazujejo tudi različne oblike sodelovanja s SPZ-
jem, kot npr. najmanj 10 %  popusta članom SPZ na storitve 
ali nakup potapljaške opreme, možnost včlanjevanja v SPZ v 
prostorih centra, dodatni popusti inštruktorjem in podobno.

SKALE
ZEVAJO

ostra obala

zeva

grozi

z razbrazdanim skalovjem

nagneteni skalni bloki v pesku

kot bi jih neka roka

brezbrižno razmetala

morje jim je pesek

že zdavnaj ukradlo

v drobovje so se jim vrasle

korale

iz skal so podedovale

ostrino svojih prstov

ki jih širijo v modrino

vsako leto za kak centimeter

odmaknejo valove

za seboj puščajo tanko plitvino

nad okamnelimi trupli

SKALE ZEVAJO

tihe

jeziki valov ližejo

odmikajoči se koralni greben

ostaja jim le pripeka

ki jim izžiga dušo

grlica nekje v palmi pa

kot da se jim posmehuje

POTAPLJAŠKI 
CENTRI SPZ

Tekst: Milan Novak • Foto: arhiv

JEKLENKA 
SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

15L - dvojni 
ventil

Cena za člane SPZ:      

      259 EUR

OCEANIK
Potapljaška trgovina
trgovina@oceanik.eu
041 854 118

NOŽ SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

AQUA LUNG 

Squeeze Lock

DIVESTRONG d.o.o. 
Gerbičeva 61
1000 Ljubljana
T: 040 626 526 
E: info@divestrong.si
www.divestrong.si

Redna cena:      

   33 EUR

Cena za člane SPZ:      

   25 EUR

Super nož
za super ceno!
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DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR

POKROVITELJ KOLEDARJEV

REGULATOR 
SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

ENODELNA
POTAPLJAŠKA OBLEKA

MK2/R095
SCUBAPRO
ONEFLEX 5 mm

Cena za člane SPZ:     155 EUR Cena za člane SPZ:     130 EUR

Redna cena:     219 EUR Redna cena:     195 EUR

Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana
T: 01 563 2177 | F: 01 563 2178 | M: 041 676 279, 
M: 040 584 584 | E: scubacenter@scubatom.net 

PODVODNA KAMERA SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

Cena za člane SPZ:      405 EUR

Redna cena:     449 EUR

DIVESTRONG d.o.o. 
Gerbičeva 61, 1000 Ljubljana
T: 040 626 526, E: info@divestrong.si
www.divestrong.si

GoPro HERO 3 + Black edition

GoPro HD kamere
in dodatki za kamere!
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SPZ 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 rešit-
ev 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



30
Potapljač • 75 - 2014

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

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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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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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 d.o.o.
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

SPZ SPONZORJI
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NAROČILNICA

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

j

Ime:

Priimek:

Naslov:

Pošta:

e-mail:

Kraj in datum:

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

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

Telefon:

Podpis:

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




