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Novo mesto | KPA Novo mesto 
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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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Potapljanje je danes veliko bolj varno početje, kot je bilo v preteklosti. K 
temu prispevajo razvoj in zanesljivost potapljaške opreme, pomembna 

nova odkritja s področja fiziologije človeškega telesa pri pogojih kot vladajo 
med potapljanjem in sodobna doktrina varnega potapljanja. Potopi so seve-
da varni ob predpostavki, da je oprema brezhibna in redno vzdrževana ter 
da je potop izveden v skladu s pravili varnega potapljanja. Kljub temu pa do 
nezgod pod vodo vseeno prihaja in žal se je pred kratki ena tistih najhujših, 
s tragičnim izidom, pripetila tudi v vrstah SPZ-ja. Nezgoda se je pripetila med 
tehničnim potopom v jamo ob uporabi dihalnega aparata na zaprti krog. 
SPZ ne razpolaga z uradnimi podatki o razlogih in drugih okoliščinah, ki so 
vodile do incidenta. V izogib kakršnim koli špekulacijam zato na tem mestu 
vsem potapljačem izrekamo zgolj poziv k potapljanju na način in z opremo 
v skladu s predpisanimi pravili. Še posebej pri zahtevnih potopih s tehnično 
sofisticirano potapljaško opremo. Statistika žal kaže, da so dihalni aparati 
na zaprti krog zaradi svoje specifike bolj zahtevni in bolj tvegani kot dihalni 
aparati na odprti krog. Posledično je kompleksnejše tudi usposabljanje po-
tapljačev, zato so pri takih potopih tudi nezgode bolj verjetne.
Svojcem in prijateljem preminulega v imenu Slovenske potapljaške zveze in 
svojem lastnem imenu izrekam iskreno sožalje.

dr. Mitja Slavinec
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BARE je kanadski proizvajalec potapljaških oblek 
in dodatkov za obleke. Na tržišču je prisoten že 
več kot 40 let, v Sloveniji pa več kot 12 let. V tem 
času si je prislužil sloves proizvajalca zanesljivih 
in udobnih mokrih, polsuhih in suhih potapljaških 
oblek ter neoprenskih dodatkov.” 

BARE izdeluje trilaminatne in neoprenske suhe obleke. Od poletja je družina 
trilaminatnih oblek bogatejša za dva modela: HDC in HDC EXPEDITION. Po 
zasnovi sta modela podobna, a je BARE pri oblikovanju izvedenke EXPE-
DITION prisluhnil željam tehničnih potapljačev in obleka tako predstavlja 
vrh ponudbe.

HDC TECH DRY
Model je naslednik obleke Trilam HD Tech in je še vedno namenjen resnim 
rekreativnim potapljačem, ki želijo zelo odporno tehnično suho obleko. Ob-
leka je izdelana iz zelo močnega materia-
la Cordure®, ki je od starega trilaminatne-
ga materiala lažji in mehkejši. Obleka ima 
Ripstop ojačitve podlahti, ramen, mednož-
ja in zadnjice ter kevlarske ojačitve kolen 
Keprotec®. Trup, roke in noge obleke so 
anatomsko oblikovani, vratna manšeta je 
lahko lateks ali neoprenska »smart col-
lar«, ki omogoča zelo dobro tesnjenje s 
kapuco suhe obleke. Polnilni in izpustni 
ventil sta znamke Si-Tech, naramnice so 
serijske, na nogah so lahko mehke noga-
vice ali trdi škornji. Zadrga je sprednja, in 
sicer plastična Ti-zip, ki se je izkazala za 
lažjo, mehkejšo in odpornejšo od starejše 
kovinske suhe zadrge.
Guba materiala okoli pasu, ki omogoča 
raztegovanje obleke ob oblačenju in ek-
stremnem gibanju, je izdelana po BARE-o-
vem sistemu ATR (Automatic Torso Recoil). 
Z obleko v kompletu pridejo polnilna cev, 
silikon za mazanje zadrge, smukec za 
manšete ter torba za shranjevanje obleke 
(in podobleke).
Na nogi obleke se lahko pritrdi še do dva 
široka žepa. Obleka ima lahko dodatne 
kevlarske ojačitve in je lahko izdelana v 
kar 17 standardnih velikostih, po potrebi 
delno prilagojena (trup, roke, noge) ali pa 
v celoti izdelana pa merah. Na voljo je v 
dveh barvnih kombinacijah: črno-rdeči ali 
pa črni v celoti.

SUHI OBLEKI
BARE HDC IN HDC EXPEDITION

Tekst: Igor Vrhovec • Foto: Bare

HDC EXPEDITION TECH DRY
Izvedenka EXPEDITION je oblikovana za zahtevne 
tehnične in jamske potapljače, ki so dolgo čakali 
na zelo odporno in tesno prilegajočo se suho ob-
leko. Prav tako je izdelana iz materiala Cordure®, 
a ima ojačane celotne roke in tudi goleni z materi-

Igor Vrhovec je inštruktor 
rekreativnega, tehničnega in 
jamskega potapljanja.

igor@norik-sub.si
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DIVESTRONG V BERNARDINU
Pred kratkim je z delom pričela izpostava 
enega izmed trizvezdičnih potapljaških 
centrov Slovenske potapljaške zveze. Gre 
za potapljaški center Divestrong, ki je 
lociran v elitnem okolju znotraj hotelskega 
kompleksa Bernardin v Portorožu.”

V trgovskem delu tik ob bernardinski marini je lepo urejen 
prostor v katerem je predavalnica za potapljaške tečaje in druge 
seminarje ter trgovina z osnovno potapljaško opremo. Na obali 
ob vhodu v marino pa je potapljaški prostor za shranjevanja 
in pranje opreme, sanitarijami in vsem drugim, kar potapljači 
potrebujemo pred in po potopu. Ena pomembnih prednosti je 
neposredna bližina obale in enostaven dostop s potapljaško 
opremo do morja ali plovil, s katerimi potapljače vozijo na potope.

ČISTILNA AKCIJA
V centru organizirajo potapljaške izlete, potapljaške tečaje, 
nudijo potapljaško opremo za izposojo ali nakup ter druge 
zanimive dogodke, med katerimi kaže izpostaviti čistilno akcijo 
PROJECT AWARE - Očistimo Bernardin in okolico, ki bo pod 
okriljem Slovenske Potapljaške Zveze potekala v soboto 20. 
septembra.
Vse potapljače in druge, ki želijo pomagati, vabijo k sodelovanju 
pri čiščenju, saj bodo veseli vsakega para rok! Seveda bo 
poskrbljeno tudi za slastno malico, zabavno druženje in glasbo 
do poznih večernih ur. Dobimo se ob 10. uri dopoldan pred 
potapljaškim centrom DC Divestrong Bernardin Obala 3, Portorož.
Prijave zbirajo do vključno 19. 9. 2014 s kratkim sporočilom na 
naslov info@divestrong.si ali na telefonu +386 (0) 40 626-526 
(Matko). 

alom Ripstop. Ozek kroj obleke opazno izboljša hidrodinamiko 
obleke.
Obleka ima na željo tehničnih potapljačev teleskopski torzo 
z elastičnim mednožnim trakom in dodatno zaščito suhe za-
drge. Polnilni in izpustni ventil sta lahko Si-Tech ali pa Apeks. 
Izpustni ventil je nameščen na idealno pozicijo na zunanji strani 
leve nadlahti in tako omogoča neovirano praznjenje obleke 
le ob dvigu nadlahti. Notranja podloga polnilnega ventila je 
odstranljiva. Kolena so ojačana z mehkim materialom M-PADz. 
Obleka ima že serijsko nameščena dva velika žepa Tech (dva 
predala, manjši žepek v pokrovu večjega žepa, elastike v žepu) 
ter nogavice Tech.
Piko na i obleki daje ozek kroj. Predvsem so opazne ožje nadlah-
ti, stegna in prsa. Obleka je ob uporabi tako manj gubasta.
Na voljo je v 17 standardnih velikostih, po potrebi delno prilago-
jena (trup, roke, noge) ali pa v celoti izdelana pa merah. Barvno 
pa je seveda v celoti črna ali pa v črno-rdeči barvni kombinaciji.
V BARE-ovi ponudbi suhih trilaminatnih oblek seveda še vedno 
ostajajo tudi modeli Trilam Tech, Trilam Pro in Trilam HD Tech Dry.

Kapuce in rokavice SEALTEK
Hkrati z novima oblekama je BARE predstavil tudi kapuce in ro-
kavice serije SEALTEK. Izdelane so iz zelo raztegljivega materiala 
ELASTEK, šivi pa so zaščiteni s premazom SEAMTEK. Model kapuce 
za uporabo s suhimi oblekami je na voljo v debelini 7 mm, model 
za mokre obleke pa v debelinah 5 in 7 mm. Vratni del kapuce in 
zapestni del rokavic imata obroče SEALTEK, ki zagotavljajo bolj-
še tesnjenje. Rokavice so anatomsko oblikovane in so na voljo v 
debelinah 3 in 5 mm.

Doživljenjska garancija
Ker je BARE proizvajalec suhih oblek in ne preprodajalec ter je 
prepričan v svojo kakovost in zanesljivost, na svoje delo in spoje 
suhih oblek že vrsto let nudi doživljenjsko garancijsko dobo. Koliko 
proizvajalcev suhih oblek nudi kaj podobnega?
Obe obleki sta že na voljo za ogled, možnost testa in nakupa pa v 
vseh boljših potapljaških trgovinah po svetu, v Sloveniji v Norik-su-
bu. Več informacij najdete na spletnem naslovu www.norik-sub.si 
ali www.baresports.com oziroma preko e-maila norik@norik-sub.si.
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POSEBNA POLETNA CENA 
Prihranite do 33%  pri nakupu 

MERIDIAN  potapljaškega računalnika

•Razvili so ga potapljači za potapljače, zato Meridian nudi napredne 
funkcije v večno moderni obliki nad in pod površino.  Na voljo je v izvedbi 
iz nerjavečega jekla ali Black Tech izvedbi. Meridian lahko uporabljamo 
kot multifunkcijsko zapestno uro, za potapljanje pa v SCUBA, 
APNEA, ali GAUGE načinih delovanja.

•Ohišje iz najkvalitetnejšega marine-grade 316L 
nerjavečega jekla za heavy-duty  življensko
dobo ob designerskem izgledu.

•Opcijski merilec srčnega utripa zaznava vaš 
napor in s tem izračunava vašo obremenitev in z  
upoštevanjem le tega sproti prilagaja algoritem  
izračuna dekompresije  

POSEBNA CENA:

MERIDIAN 299 € 
(priporočena maloprodajna cena: 449 €)

MERIDIAN BLACK TECH 359 €
(priporočena maloprodajna cena: 499 €)

Samo pri pooblaščenih SCUBAPRO trgovcih.

Posebna ponudba velja: 01.08. - 15.10.2014.

WWW.SCUBATOM.NET

Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana; Pon-Pet: 10:00-18:00; Sob, Ned, Prazniki: zaprto 
Tel. 01 563 21 77 GSM 041 676 279 (Tomaž) in 040 584 584 (Klemen)

Black Tech prevleka  
s PVDmetodo.    
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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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Kljub temu, da smo o podvodnem lovu in 
prostem potapljanju napisali že veliko, bom 
na pobudo zvestih bralcev napisal, kaj od 
opreme sploh potrebujemo, da začnemo s 
prostim potapljanjem in podvodnim lovom.”

Sandi line, Spora sub, Cressi sub, O.me.r sub, Mares, Polo sub, 
Seatec, Mat-Mas, XX One, C4 ... vse to so nekateri pomembnejši 
izdelovalci opreme za prosto potapljanje in podvodni lov. 
Povedati namreč moram, da mi nekateri stojijo ob strani 
poklicno in športno že več kot 20 let.
Prav zaradi specifičnosti mojega poklica in športa, zaradi 
katerega sem preživljal večji del časa v morju, so mi nekateri 
proizvajalci zaupali testiranje in uporabo njihove opreme. Na 
leto preizkusim več različnih oblek, plavuti, mask, ... Moje 
osebne izkušnje na tem področju želim deliti z vami, tako 
da se boste v prihodnje lažje in pravilneje odločali o nakupu 
opreme. Žal je večina prodajalcev v nespecializiranih trgovinah 
premalo strokovno podkovana, da bi dajala nasvete o uporabi, 
vzdrževanju in kvaliteti samih izdelkov, kar kupca velikokrat 
spravi v slabo voljo, ko ugotovi, da se ni odločil najbolje.
Tokrat bom splošno predstavil opremo, ki je potrebna za prosto 
potapljanje, katerega del je tudi podvodni lov. 

Obleke: potrebno je poudariti, da klasične obleke za potapljanje 
z avtonomno opremo niso primerne za prosto potapljanje 
in podvodni lov. Narejene so iz drugačnih materialov, ki ne 
zagotavljajo take prožnosti pri dihanju in ne nudijo udobja 
za večurno aktivnost v vodi. Med prostim potapljanjem in 
podvodnim lovom smo za nenehno gibanje pod vodo odvisni 
od enega samega vdiha pred potopom, ki je lahko otežen 
zaradi omejene zmožnosti raztezanja neprimernega materiala 
na telesu, še posebej na predelu prsnega koša, ki se razteza 
kot posledica dihanja oziroma dihalnega akta. Za popoln, 
sproščen dihalni akt in udobnost uporabljamo predvsem 
obleke iz dveh različnih zelo prožnih materialov, in sicer iz 
enodelno odprte celice, t.i. spaccato, ki je na zunanjem delu 
prekrita z elastičnim blagom, znotraj pa z nedrsečo mat gumo, 
in iz popolnoma odprte celice, imenovane tudi liscio-spaccato, 
ki je na zunanjem delu iz gladke, na otip spolzke gume in na 
notranjem delu iz nedrseče mat gume, ki se dobesedno prilepi 
na kožo. Prav obleke liscio-spaccato so še posebej primerne za 
hladne zimske dni, ko med hitrimi premiki s čolni ne potencirajo 
podhladitve telesa, saj se voda na zunanjem delu obleke ne 
zadržuje kot pri klasičnih oblekah, temveč spolzi stran.
Proizvajalci izdelujejo obleke v dveh delih, in sicer zgornji in 
spodnji del. Osebno te obleke uporabljam od leta 1992 in v 
primerjavi s klasičnimi oblekami vidim veliko razliko v mojem 
udobju med podvodnimi aktivnostmi. Ko enkrat preizkusiš liscio 

PODVODNI LOV
KAKŠNO OPREMO POTREBUJEMO?

Tekst: Arijan Rapuš • Foto: arhiv

ali liscio-spaccato, se ne vrneš nazaj h klasiki.
Edina napaka, ki sem jo zasledil na teh oblekah skozi večurno 
vsakodnevno dejavnost pod vodo, so bile naramnice. Nekaterim 
proizvajalcem sem do danes uspel razložiti, da so prav 
naramnice zelo moteče zaradi dveh stvari. Otežujejo naravni, 
sproščen vdih in poleg tega so nepraktične, v kolikor želimo 
opravljati tako malo kot veliko potrebo. Če imamo naramnice, 
si moramo namreč najprej sleči zgornji del in šele nato spodnji 
del, da lahko opravimo potrebo. Če naramnic nimamo, pa je 
potrebo zelo enostavno izvesti, saj si zgornji del obleke samo 
rahlo privzdignemo, nato spustimo samo spodnji del in stvar je 
rešena. Pomislite, koliko manj komplikacij in prehladov bi bilo, 
če bi uporabljali vsa leta obleke, ki nimajo naramnic.
Zaradi naše varnosti in ugodja prilagajamo debelino oblek 
temperaturi vode. Na tržišču so od debeline 3 mm za topla 

Arijan Rapuš je inštruktor 
prostega potapljanja po Apnea 
Academy in izkušen podvodni 
lovec.

arjan.rapus@siol.net
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morja do 10 mm za mrzle vode. Tehniko oblačenja oblek 
liscio-spaccato, ki ni enaka oblačenju klasične obleke, pa bom 
prikazal in opisal v naslednji številki.

Rokavice: tudi rokavice so zelo pomemben del, ki sodi k 
opremi. Vedeti morate, da so si vse rokavice na prvi pogled 
enake, toda temu ni tako.
Velikokrat cene rokavic niso enake prav zaradi njihove izdelave. 
Imamo rokavice, ki so izdelane iz zgornjega in spodnjega dela, 
in te so cenovno ugodnejše, medtem ko so tiste dražje izdelane 
v treh delih, tako da so prsti lepo oblikovani in so že same 
rokavice izdelane v obliki tako imenovane sproščene roke, 
kar nam zagotavlja boljši oprijem in sproščenost. Rokavice 
izdelujejo iz že zgoraj omenjenega klasičnega materiala in 
velurja debelin 3 ali 5 mm.

Nogavice: nogavice so prav tako različnih debelin od 3 do 
10 mm in jih prilagajamo letnim časom, poleg tega pa morajo 
biti zelo udobne. Neudobna nogavica ali nogavica, ki nas 
preveč stiska, ni primerna, saj nas bo po daljšem času zaradi 
zmanjšane prekrvavitve noga začela boleti, v zimskem času pa 
bo prišlo hitreje do podhladitve.

Maske: na tržišču je veliko najrazličnejših mask. Maske so tako 
številčne, saj imamo ljudje različne obraze in ni vsaka maska 
za vsak obraz. Pri izbiri je dobro preizkusiti več različnih mask, 
saj boste le tako ugotovili, katera se poda vašemu obrazu. 
Maske za avtonomno potapljanje niso primerne za prosto 
potapljanje in podvodni lov, saj imajo večje notranje volumne, 
kar zahteva večje količine vpihanega zraka iz nosu v masko 
med izenačevanjem tlaka pri potopu v globino in navsezadnje 
manjšo avtonomijo in bivanje pod vodo, ki je že tako omejena 

na en sam vdih. Za prosto potapljanje pridejo v poštev 
predvsem maske z minimalnimi notranjimi volumni in posebna 
očala z nosnikom, medtem ko je pri maskah za podvodni lov 
potreben kompromis med minimalnim notranjim volumnom in 
zornim kotom maske. To pomeni, da je manjši volumen = manjši 
zorni kot, kar za podvodnega lovca ni najboljša izbira, glede na 
to, da nam večji zorni kot omogoča vpogled na večjo površino 
med iskanjem plena pri lovu.

Dihalke: so pripomoček, ki ga ne smemo zanemariti, saj je 
prav od tega pripomočka odvisna naša varnost v smislu količine 
vdihnjenega zraka pred potopom. Dihalke naj bodo preproste, kar 
pomeni sestavljene iz največ dveh delov, in sicer cevi in ustnika. 
Sama cev naj ne bo preveč mehka, njen premer pa naj bo med 1,8 
do največ 2,2 mm, saj je to dobesedno podaljšek našega sapnika 
oz. traheje.
Ustnik naj bo iz silikonske mase, tako da bo ustrezal vašem ugrizu. 
Izogibajte se nakupu dihalk, ki imajo pri spoju s cevjo navitje v obliki 
spirale, saj se v teh predelih nabira voda, ki pri naglem vdihu zaide 
v sapnik, kar je silno neprijetno, saj povzroči kašelj.
Dihalke z odpustnimi ventili, ki so trend, so lahko dobrodošle 
za otroke in popolne začetnike, ki še nimajo razvite tehnike 
vdih, zadrževanje sape med potopom in nato izdih, sam pa jih 
odsvetujem, saj dihalko po vdihu pred potopom izustimo in jo 
pričnemo uporabljati šele, ko smo ponovno na gladini.

Ščipalke za nos: se uporabljajo predvsem pri prostem 
potapljanju.

Plavuti: so naše pogonsko 
sredstvo, kateremu moramo 
nameniti posebno pozornost. 
Lahko so iz treh različnih materialov: 
iz plastičnih mas, steklenih vlaken 
ali karbonskih vlaken. Seveda je 
razlika med plastičnimi in ostalimi 
ogromna, a o tem v nadaljevanjih. 
Stopala plavuti morajo biti udobna 
in hkrati tesna, če jih uporabljamo 
pretežno za prosto potapljanje. 
Plavuti naj bodo sestavljene iz 
dveh ločenih delov, kar nam bo 
omogočalo menjavo samih listov 
pri morebitnih poškodbah ali željah 
po drugačnih listih.
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Vaše morebitne predloge ali ko-
mentarje, ki niso zajeti v ponuje-
nih anketnih odgovorih nam lahko 
pošljete tudi po elektronski pošti 
spz@spz.si.

Anketa meseca oktobra:
Katero knjigo o potapljanju ste prebrali prvo?
1.  priročnik, ki sem ga prejel/a na tečaju.
2.  Sprehodi pod morjem.
3.  Svet tišine.
4.  Izhajamo iz morja.
5.  Športni potapljač.
6.  Podmorski svet in mi.
7.  Potop v modro.
8.  Drugo.

Anketa meseca septembra:
Kako izenačujete pritisk v srednjem ušešu 
med potapljanjem?
1.  Primem se za nos in pihnem (Valsalva 

manever).
2.  Primem se za nos in požremo (Marcan-

te-Odaglia manever).
3.  Požiram slino.
4.  S premikanjem spodnje čeljusti.
5.  Drugo.

ANKETA NA WWW.SPZ.SI
Vabljeni k ogledu spletne 
strani in odgovoru na 
anketno vprašanje.

Pasovi: za prosto potapljanje in podvodni lov naj ne bodo iz 
plastičnih mas, temveč gumijasti, kar omogoča boljši oprijem 
okoli telesa oz. pasu potapljača med potopom v globino in večjo 
prožnost pri dihanju z uporabo prepone oz. mišic diafragme.
Sponke na pasovih naj bodo enostavne in naj se dajo hitro 
odpeti v primeru nuje po odmetavanju uteži v primeru življenjske 
nevarnosti.

Uteži: naj bodo svinčene, zalite v gumo (kupite jih v 
specializiranih trgovinah), kar je na telesu prijetneje, pa tudi po 
samem pasu ne bodo drsele, ob padcu na čoln pa vam ga ne 
bodo poškodovale. Za podvodni lov uporabljamo še uteži za 
hrbet in seveda uteži za gležnje, kar je pogojeno s tehniko lova, 
ki jo izvajamo.

Noži: naj opravljajo svojo funkcijo reza, vboda (ribe) in seveda, 
da ne rjavijo pretirano. Proizvajalci trdijo, da nož ki reže, mora 
tudi malo rjaveti, saj je potrebno v nerjaveči material dodati 
nekaj odstotkov boksita-železa. Zelo pomembno pa je, da 
ga ne nosimo na nogah ali rokah, saj je tako izpostavljen nož 

velikokrat predmet zatikanja ob vrvi ali zapenjanja v mrežo, kar 
je velik problem, če smo omejeni na en sam vdih (preverjeno). 
Zato nož nosimo za pasom, saj ga tako v primeru zapleta v vrvi 
lahko najhitreje uporabimo ali pa v primeru nuje skupaj s pasom 
odvržemo.

Puške: moramo prilagoditi tehnikam lova in seveda plenu, 
ki ga lovimo. O puškah bom v nadaljevanjih pisal na dolgo in 
široko, za sedaj pa bom omenil le puške na elastiko in puške 
na stisnjen zrak.

Kljuke: so sestavni del opreme za podvodni lov, saj jih lahko 
uporabimo za izvleko rib in zagozdenih puščic iz lukenj in 
tudi za lov hobotnic, žal pa so jih pred kratkim pri naših južnih 
sosedih prepovedali.

Boje: morajo zakonsko biti obsega najmanj 50 cm ali več, 
opremljene z rdečo zastavico, ki jo diagonalno seka beli pas 
oz. diagonalna barva, ki opozarja 
na dejavnost potapljača v vodi, 
ali pa plavo-bela zastava z 
lastovičjim repom, ki ima isti 
pomen izogibanja na morju po 
pomorskem kodeksu.
Po novem evropskem zakonu 
smo se takim označbam dolžni 
izogibati z najmanjšo razdaljo 
100 metrov!!!

Do prihodnjič z mislijo:
Odpovedati se zaradi varnosti, je znak zrelosti, pomeni pa 
biti korak pred nevarnostjo!



11
Potapljač • 76 - 2014

Večina jih pozna vrtoglavico, do katere je prišlo pri preglobokem 
potopu (dušikova narkoza) in z zmanjšanjem globine izgine, vendar 
pa obstaja še več vzrokov za vrtoglavico. Potapljač, ki ne prepozna 
vzroka za nenadno vrtoglavico, lahko napačno reagira oz. lahko za-
pade v paniko. Močna vrtoglavica lahko ogrozi življenje potapljača, 
saj v takem stanju ne more varno zaključiti potopa. Po potopu pa 
je močna vrtoglavica znak za prizadetost ravnotežnega organa, kar 
je lahko povzročil mehurček dušika (dekompresijska bolezen) ali 
mehurček zraka (arterijska plinska embolija). Vrtoglavica po potopu 
zahteva takojšnjo zdravniško pomoč oziroma zdravljenje v rekom-
presijski komori. 

Vzroki za vrtoglavico
- Asimetrična kalorična stimulacija – prehodna vrtoglavica zaradi 

različne temperature vode v levem in desnem sluhovodu ali sre-
dnjem ušesu.

- Alternobarični vertigo – različen pritisk med levim in desnim sre-
dnjim ušesom (različna pritiska pomenita različen signal v mo-
žgane – konflikt) in običajno nastopi med dvigom. Čas trajanja 
vrtoglavice: nekaj sekund do 10 minut.

- Ostali možni vzroki: dekompresijska bolezen, arterijska plinska 
embolija, zastrupitev z ogljikovim dioksidom, ogljikovim mono-
ksidom ali s kisikom.

Asimetrična kalorična stimulacija
Običajno je med potopom v obeh sluhovodih voda z enako tempera-
turo. Kadar obstaja temperaturna razlika med obema sluhovodoma, 
nastopi vrtoglavica, ki je izrazitejša, če se glava potapljača nahaja 
pod kotom 300 nad ali pod horizontalno črto, kot je na primer potop 
ali dvig pod takim kotom ali pa podvodno delo pri čiščenju dna plo-
vila. Vrtoglavica preneha, če premaknemo glavo v vertikalni položaj.
Vedno pa nastopi močna vrtoglavica, ko zaradi predrtja bobniča voda 
vstopi v srednje uho. Vrtoglavica preneha, ko se temperaturna razlika 
med obema srednjima ušesoma približno  izravna. 

VRTOGLAVICA
Tekst: Igor Urh • Foto: Arhiv

Za varno potapljanje je pomembno, da med 
drugim potapljač tudi prepozna vzroke, zaradi 
katerih je med ali po potapljanju občutil 
vrtoglavico.”

Alternobarični vertigo
- Vzrok: stimuliranje ravnotežnega organa zaradi 

neenakega pritiska med levim in desnim srednjim 
ušesom zaradi blokirane ali slabo prehodne Evsta-
hijeve tube.

- Znaki: vrtoglavica, slabost in bruhanje.
- Prva pomoč: prenehajte z dvigom/s spustom 

ali ga upočasnite, izenačite pritisk v srednjem 
ušesu.

Sindrom karotidnega sinusa
- Vzrok: prevelik pritisk obleke na vrat (pogosto pri 

suhi obleki). Sindrom lahko nastopi tudi zaradi 
prehitrega dviga v suhi obleki, ko je zrak ujet pod 
vratno manšeto in zaradi hitrega širjenja pritisne 
manšeto na vrat.

- Znaki: počasen utrip, zmedenost, dezorientacija, 
slabost v želodcu, nezavest.

- Prva pomoč: sprostitev pritiska obleke oz. vratne 
manšete na vrat. 

Dušikova narkoza
Potapljanje z zrakom globlje od 30 metrov povzroči 
omotico in v redkih primerih tudi vrtoglavico, ki pre-
neha po dvigu za nekaj metrov.

Zastrupitev s kisikom
Pri potapljanju s kisikom ali z mešanicami z večjim 
odstotkom kisika lahko pri prekoračitvi varnostnih 
mej glede parcialnega pritiska in časa izpostavlje-
nosti kisiku nastopi vrtoglavica. Vrtoglavica je v teh 
primerih lahko tudi eden od opozorilnih znakov za-
strupitve s kisikom.

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

urh313@gmail.com
sola@spz.si

NOVO
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Alenka Artnik, 32-letna Koprčanka, se je 
po opravljenem začetnem tečaju prostega 
potapljanja zaljubila v ta šport. V samo letu 
dni je nanizala osem državnih rekordov in 
se na svojem prvem svetovnem prvenstvu 
uvrstila med deset najboljših potapljačic na 
vdih na svetu. Bila je tudi izvoljena za naj 
športnico leta 2013 v Slovenski potapljaški 
zvezi. Kot sama pravi, jo ljubezen do morja 
in potapljanja spremlja že od mladih nog, 
saj je vsak prosti trenutek preživela ob in 
v vodi. Tako se njena ljubezen do vode in 
globin nadaljuje, želi pa si, da bi prosto 
potapljanje postalo njen način življenja.” 

Ali nam lahko na samem začetku predstavite nevsakdanji 
šport prosto potapljanje?
Tekmovalne discipline v potapljanju na vdih delimo na tri ba-
zenske in tri globinske. V bazenu tekmujemo v statični apneji 
(STA), kjer se meri, kako dolgo lahko ostanemo pod vodo, ter v 
dinamični apneji s plavutmi (DYN) in brez plavuti (DNF). Pri teh 
dveh disciplinah se meri, koliko lahko preplavamo z enim vdi-
hom. Globinska tekmovanja se izvajajo v konstantni obtežitvi, 
pri kateri ne smemo odmetavati uteži. Discipline so konstantna 
obtežitev s plavutmi (CWT) in brez plavuti (CNF), meri pa se do-
sežena globina. Tretja globinska disciplina je prosti potop (FIM), 
kjer se v globino potapljamo z vlečenjem ob vrvi. 

Katera disciplina vam je najljubša? V uvodu smo omenili, da 
ste samo v letu dni napravili osem državnih rekordov. V ka-
terih disciplinah in kakšnih dolžinah?
Najljubša disciplina ostaja dinamična apneja s plavutko (mono-
plavut), in sicer potapljanje v globine, največjo globino pa sem 
dosegla lani, na društvenem trening kampu, ko sem se potopila 
do dna na 49 m. Za razliko od potapljanja v bazenu je pri po-
tapljanju v globine potrebno upoštevati še faktor izenačevanja, 
ravno ta pa mnogim predstavlja največjo oviro. 
Aktualna državna rekorda imam v dveh disciplinah, in sicer v 
dinamični apneji brez plavuti 125 m ter dinamični apneji s pla-
vutko 181 m. Oba rekorda sem postavila na lanskem svetovnem 
prvenstvu v Beogradu. Imam pa tudi neuradni rekord (trening) v 
statiki 6 min 2 sek.

Kako potekajo treningi? Ste samouk ali imate na voljo ka-
kšnega trenerja?
Treningi potekajo ciklično. V prvi fazi je poudarek na moči in 
kondiciji, sledijo treningi, kjer telo privajaš na visok CO2 v tele-
su (močne kontrakcije trebušne prepone, ki so rezultat dolgega 

ALENKA ARTNIK
Tekst: Tjaši Knibbe • Foto: Alenka Artnik

zadrževanja zraka), v zadnji, končni fazi pred tekmo pa je po-
udarek na čim daljših potopih. Tako kot pri vseh športih je tudi 
pri prostemu potapljanju ciklizacija treningov oziroma tempi-
ranje forme izredno pomembno. Posebej je potrebno omeniti 
mentalni del treninga oziroma tehnike sproščanja. Optimalna 
sproščenost je vsekakor skupna vsem športom, menim pa, da 
je pri prostemu potapljanju zaradi same narave športa, torej 
zadrževanja zraka, še toliko bolj pomembna. Uporabljajo se 
različne tehnike, najbolj prakticirana pa je še zmeraj joga.
Pravzaprav smo skupina samoukov, ki se apneji posveča bolj 
ali manj ves prosti čas, si pa zelo želim sodelovanja s profesi-
onalnim trenerjem. Veliko znanja pridobim preko raznih foru-
mov in drugih medijev ter pri bolj izkušenih tekmovalcih, ki so 
pripravljeni svoje znanje deliti (smeh). 

Kako poteka priprava na tekmo? Kje so misli med samim 
potopom?
Pred tekmo je zelo pomembno, da čim bolj umiriš telo in glavo. 
Načini za maksimalno sproščenost so različni, meni osebno 
ustreza, da ležim, poslušam umirjeno glasbo in se osredotočim 
na dihanje, počasno in globoko. To je eden izmed načinov, kako 
svoje misli preusmerim od vsakdanjega stresa. Če čutim preve-
lik stres zaradi tekme, poskusim najti kakšno pozitivno misel, 
ki me pomiri. Med samim potopom je še toliko pomembneje 
vse odmisliti. Včasih imam pod vodo pravo borbo sama s sabo. 
Kot primer lahko navedem tekmo v Nišu, kjer sem že pri prvih 
25 metrih imela krizo, kar je zelo hitro, na koncu pa postavila 
nov državni in osebni rekord. Telesno si lahko optimalno prip-
ravljen, vendar če se glava odloči, da ne bo sodelovala in te 
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nekako ignorira, bo rezultat precej slabši kot sicer. Na koncu 
igra glava glavno vlogo. 

Kaj je torej najbolj pomembno za doseganje dobrih rezul-
tatov pri prostemu potapljanju?
Za optimalne rezultate so pomembni ciklizacija treningov in 
vestno treniranje, tehnike sproščanja ter tudi prehrana. Slednji 
dajem vse več pozornosti, se pa način prehranjevanja spremi-
nja glede na fazo treningov. Ko sem v začetni fazi, tj. ko delam 
na bazi, moram za dobro regeneracijo telesa vključiti čim več 
proteinov v svojo prehrano, najraje izbiram tiste rastlinskega 
izvora. Pred samo tekmo oziroma v končni fazi pa se proteini 
zelo odsvetujejo, saj ti za razgradnjo potrebujejo veliko kisika. 

S prostim potapljanjem ste se začeli ukvarjati relativno po-
zno. Kaj vas je tako prevzelo?
Občutek svobode, mira, tišine tam »spodaj« je najlepši in naj-
bolj osvobajajoči občutek, ki sem ga kadarkoli občutila. Ni 
se bilo težko zaljubiti. Poleg nepopisne radosti, ki mi ga je 
potapljanje nudilo, sem že na svojih prvih treningih pokazala 
velik potencial. Želja po večjih dolžinah se je stopnjevala, prav 
tako občutek sproščenosti pod vodo. Pol leta kasneje sem na 
svoji prvi tekmi postavila dva nova državna rekorda in mejnike 
precej dvignila. 

Pri tem, lahko rečemo ekstremnem športu ni redka izguba 
zavesti. Vi temu rečete »BO« ali »black out«. Nam poveste 
kaj več o tem?
»BO« so kar pogosti na tekmah. Meja med tem, kaj je »BO« in 
kaj ne, je zelo tanka. Tukaj gre za kratko izgubo zavesti, ki ni 
nevarna, ker so varnostni potapljači vseskozi ob tebi, to pa se 
seveda zgodi zaradi pomanjkanja kisika. Ali je tekmovalec še 
priseben ali je šel čez mejo svojih sposobnosti, dodatno preveri 
še protokol, ki ga mora izvesti vsak tekmovalec po nastopu. V 
15 sekundah moraš opraviti naslednje tri korake: sneti masko, 
pokazati z roko znak OK in zatem reči: »I`m ok.« Že če zamešaš 
vrstni red, si diskvalificiran. Z vidika tekmovalcev »BO« predsta-
vlja veliko psihološko breme in nemalokrat padec samozavesti, 
to pa lahko vpliva na slabše rezultate na naslednjih tekmah.

S številom osvojenih rekordov dokazujete, da ste izjemno 
nadarjeni. Odkod črpate to novo in novo energijo?
Tudi jaz bom prišla do točke, ko bo nove rekorde težje in tež-
je postavljati. Tega me ni strah, saj zaupam vase. Odkrivanje 
lastnih meja, odkrivanje novih metod, kako se spet dvigniti. 
Vse to zame predstavlja velik izziv. Potapljanje na vdih je zelo 
individualno. Vsekakor imam še veliko rezerv, tako na fizičnem 

kot mentalnem področju. Zgodi pa se lahko tudi, da ti motiva-
cija strmo pade in se znajdeš na točki, ko pravzaprav ne veš, 
zakaj to sploh počneš. Takrat je dobro, če se le da, da se malce 
ustaviš, spremeniš okolje in vrsto treningov. Zadrževanje zraka 
na dnevni bazi namreč botruje veliki psihološki vzdržljivosti, ki 
pa včasih popusti. 

Okusili ste plavanje v dolžino in s 181 metri, ki ste jih prepla-
vali s plavutjo ob zadnjem rekordu, marsikomu dobesedno 
vzeli sapo. Vas bolj kot dolžina zanima globina?
Natančno pred dvema letoma sem dobila svojo prvo monopla-
vut. Takrat sem preplavala 100 metrov. Le v sanjah sem si lahko 
predstavljala, da bom čez eno leto na svetovnemu prvenstvu 
dosegla 10. mesto in le za dva metra zgrešila finale A. V po-
tapljanju v globine imam za zdaj zelo malo izkušenj, a dovolj, 
da so me čisto prevzele. Bazenske discipline zadovoljijo moj 
tekmovalni značaj, medtem ko globine zame predstavljajo bolj 
umik v meditativni svet. V »freediverskem« svetu se uporablja 
fraza potapljanje vase, ki bo kar držala. 

Mnogim ni razumljivo, odkod želja po potopu v globine, ko 
pa zmanjkuje kisika in se pljuča stisnejo do velikosti pesti. 
Vas to nič ne plaši?
Da sem bolj nenavadne sorte, vem že dalj časa (smeh). Morje 
in njegove globine so me mikale že od mladih nog. Spomnim 
se, kako sem vsa poletja preživljala v morju, nabirala školjke 
in si predstavljala, da sem morska deklica (smeh). Očitno sem 
že takrat vedela … Tudi strah oziroma nelagodje je včasih pri-
sotno. To se mi zgodi samo takrat, ko sem v krču oziroma ko 
me nekaj pesti in moti. V trenutku, ko se sprostim in se spet 
najdem, začutim, kako se mi morje odpre.

Ali imate kakšnega sponzorja, ki vam pomaga pri uresni-
čevanju vaših načrtov?
Trenutno sodelujem z Aqua Sanitas, z opremo pa me oskrbu-
je Scubacenter, ki mi s tem zelo pomaga. Stroški treningov, 
prehrane, opreme in tekem so namreč zelo visoki. Upam pa 
seveda, da se jih čim več priključi v moj »team« in mi s tem 
pomagajo pri doseganju ciljev.

Kakšni so vaši cilji in načrti za prihodnost?
Ne dolgo nazaj sem prišla do spoznanja, da je prosto pota-
pljanje to, s čimer se želim ukvarjati tudi profesionalno. Ker pri 
nas teh pogojev nimam, sem se odločila za selitev v Dahab v 
Egiptu, kjer nameravam napraviti inštruktorski tečaj. V Dahabu 
bom imela optimalne pogoje za trening globin, kar je trenutno 
tudi moja največja želja. 
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Temelji društva so nastali v tedanjem Potapljaškem društvu 
Videm, imenovanem po Tovarni celuloze in papirja Videm, ki 
je v začetku nastopala tudi kot sponzor društva. Ko je zaradi 
gospodarskih razlogov društvo to sponzorstvo izgubilo, se je 
leta 1992 preimenovalo v Društvo potapljačev VIDRA Krško. 
Društvo je prevzelo ime živali, ki del svojega življenja preživi 
na kopnem, del pa v vodi in je igriva ter radovedna, kar so 
tudi lastnosti članov našega društva.  Ker je vidra ogrože-
na vrsta živali, s tem poudarjamo tudi 
skrb za naše okolje. 
V letih delovanja je društvo sledilo 
razvoju potapljanja na vseh področ-
jih, še posebej pri razvoju potapljaške 
tehnike in izobraževanja. Največji po-
udarek je bil in bo na varnosti pota-
pljanja. V vseh letih obstoja društva 
nismo imeli potapljaške nesreče 
oziroma incidenta. Naše društvo 
je najstarejše potapljaško društvo v 
Posavju, ki trenutno šteje 28 članov. 
Društvo je od svoje ustanovitve član 
Slovenske potapljaške zveze.

Izobraževanje in tabori
V društvu licencirani CMAS inštruktorji izvajajo osnovne in 
nadaljevalne potapljaške tečaje za vse potapljaške katego-
rije in specialnosti. Po programu DAN organiziramo osnovne 
in nadaljevalne tečaje za nudenje prve pomoči potapljačem 

DRUŠTVO POTAPLJAČEV 
VIDRA KRŠKO

Tekst: Darko Anžiček • Foto: arhiv društva

Društvo potapljačev VIDRA Krško je pred 
petindvajsetimi leti ustanovila skupina 
zanesenjakov, ki so želeli spoznavati tudi 
tisti del našega okolja, ki se nahaja v vodi 
in je za večino ljudi nekako odmaknjen, 
pa čeprav je tako blizu.”

s kisikom in tečaje prve pomoči v pri-
meru poškodb zaradi nevarnih morskih 
živali. Društvo organizira potapljaške 
tabore, kjer potapljači utrjujejo svoje 
znanje in si pridobivajo nove potaplja-
ške izkušnje. V sodelovanju s šolami 
člani društva opravljajo predstavitve 
potapljanja in vodnega okolja šolski 
mladini, kjer jo v okviru varstva pred 
utopitvami opozarjajo tudi na nevar-
nosti vodnega okolja. Prav tako pred-
stavljajo potapljanje organizacijam in 
pripadnikom, ki so vključeni v zaščito 
in reševanje (gasilci, pripadniki civilne 
zaščite, ekipe prve pomoči). 

Podvodno reševanje
Nekateri najbolj izkušeni člani društva so bili vključeni v 
občinske enote civilne zaščite za reševanje iz vode, zato 
je DP VIDRA leta 1997 pridobilo status društva, ki deluje v 

Darko Anžiček je inštruktor 
potapljanja in namestnik vodje 
reševalne postaje PRS Krško. 

anzicek.darko@gmail.com
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javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami, že naslednje leto pa je na pobudo članov 
bila ustanovljena Reševalna postaja Podvodne reševalne 
službe Slovenije. Na rekah Krka in Sava, na kateri se gradijo 
tudi hidroelektrarne, je namreč veliko možnost za nezgode. 
RP Krško deluje v skupini z RP Novo mesto in Kočevje, ki 
pokrivajo območji Dolenjske in Posavja, po potrebi pa se 
udeležujemo akcij reševanja ljudi in premoženja na območju 
cele Slovenije. Posebna skrb je namenjena preventivi preko 
varovanja pred utopitvijo na prireditvah, ki se odvijajo na 
vodi in ob njej. V akcijah sodelujemo z Upravo Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, s poklicno gasilsko enoto, 
prostovoljnimi gasilskimi društvi, policijo in z drugimi. 
Na področju zaščite in reševanja DP VIDRA sodeluje z Obči-
nami Brežice, Krško, Sevnica in Kostanjevica na Krki, ki nam 
nudijo podporo pri našem delu.
Med številnimi reševalnimi akcijami lahko poudarimo akcijo 
čiščenja neeksplodiranih ubojnih sredstev na odseku reke 
Krke na območju Kostanjevice leta 2003. Takrat je bilo iz 
reke Krke odstranjenih 183 kosov potencialno nevarnih ne-
eksplodiranih ubojnih sredstev. Najodmevnejša pa je bila 
udeležba pri reševalni akciji na HE Blanca, kjer so se naši 
člani med prvimi odzvali klicu na pomoč in sodelovali pri or-
ganizaciji in izvajanju reševanja od začetka do konca akcije. 

Ekološke akcije
Poleg zagotavljanja varnega potapljanja je varovanje oko-
lja, v katerem se potapljamo, ena prvih nalog naših članov. 
Med našimi potapljači želimo spodbujati pozitiven odnos do 
okolja.  Reko Krko, ki skriva veliko zanimivega za potapljače, 
so prebivalci iz okolice in od drugod pogosto uporabljali za 
odlagališče najrazličnejših odpadkov. Predmete, ki si jih ta 
lepotica med rekami v svoji notranjosti nikakor ne zasluži, s 
čistilnimi akcijami postopno odstranjujemo že od leta 1996. 
Samo na območju reke Krke okoli otoka Kostanjevice smo 
odstranili dvajset kontejnerjev odpadkov. Akcije čiščenja 
reke Krke smo organizirali tudi na njenem toku skozi občine 
Kostanjevica na Krki, Krško in Brežice. Ker vsega tega ne 
bi mogli storiti sami, smo k sodelovanju pritegnili krajevne 
skupnosti in prebivalce, ki živijo ob Krki, ribiške družine, 
lovske družine, Lions klub Krško, občine Kostanjevica na 
Krki, Krško in Brežice ter komunalna podjetja, Slovensko 
vojsko, tabornike in druge. Prijazno pa so nam pomagali 
tudi potapljači iz drugih slovenskih društev, predvsem iz 
Novega mesta, Kočevja, Celja, Zreč, Semiča, Kranja in Ma-
ribora. Ker pa so podobno kot Krka na žalost onesnažene 

tudi druge slovenske reke, jezera in morje, sodelujemo v 
čistilnih akcijah tudi drugje v Sloveniji in na Hrvaškem. V 
okviru ekoloških dni na šolah predstavljamo pomen in pot-
rebo ohranjanja čistega vodnega okolja. 
V okviru razpisov Občine Krško, s katerimi se sofinancirajo 
programi s področja tehnične kulture, smo z uporabo so-
dobne potapljaške tehnične opreme med leti 2003 in 2009 
izvedli pregled in popis reke Krke v občinah Kostanjevica 
na Krki in Krško. Tako dobljeni podatki o stanju reke in delu 
njenega dna koristijo potapljačem, ribičem, plavalcem in 
vsem ostalim, ki se srečujejo z reko Krko. V pripravi pa so 
tudi nadaljnje aktivnosti na tem področju.

Druge aktivnosti
Društvo potapljačev VIDRA Krško je za svoje delo na po-
dročju zaščite in reševanja, varstva okolja ter potapljanja z 
avtonomno potapljaško opremo prejelo bronasti in srebrni 
znak Civilne zaščite, priznanje KS Krško, priznanje Občine 
Krško, priznanje Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki, 
priznanje Občine Kostanjevica na Krki – Kostanjeviški sre-
brnik, bronasto plaketo Slovenske potapljaške zveze na 
področju izobraževanja in skrbi za varno potapljanje, pri-
znanje 1. gazele Slovenske potapljaške zveze za leto 2010 
za največji porast članstva med društvi v SPZ in srebrno 
priznanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Pohvale in 
priznanja SPZ, znake civilne zaščite ter zlati znak Podvodne 
reševalne službe Slovenije so za svoje delo na področju 
potapljanja prejeli tudi člani.
Društvo ima svoj sedež v Mladinskem centru Krško, Cesta 
krških žrtev 105 v Krškem. Poleg prostora društva imamo na 
razpolago tudi ustrezno opremljene učilnice, kjer izvajamo 
teoretične dele potapljaških tečajev in različna predavanja. 
Imamo ustrezno število individualne potapljaške opreme, 
kvalitetne kompresorje za zrak, čoln s sonarjem in z GPS-om 
ter prikolico, ki je prilagojena prevozu potapljaške opreme. 
V letošnjem letu smo nabavili podvodni telefon, ki je name-
njen predvsem reševalnim akcijam.
Srečanja članov potekajo na klubskih večerih ob četrtkih, 
drugače se sestajamo po potrebi. Letna članarina društva je 
65 € in vključuje tudi članarino SPZ. Našim članom nudimo 
organizacijo potapljaških taborov in vikendov, brezplačno 
izposojo društvene opreme, kar je predvsem pomembno za 
nove člane, brezplačno polnjenje jeklenk z zrakom, potap-
ljaške tečaje in tečaje potapljaških specialnosti po ugodnih 
cenah. Članom pripadajo tudi vse ugodnosti, ki jih nudi SPZ.
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NA ZMAJEVEM OTOKU
Tekst: Borut Furlan • Foto: Borut Furlan

»Run mister, run!« sem zaslišal za svojim hrbtom. Z eno 
nogo sem klečal na peščenih tleh, na drugi sem si opiral 
roko, ki je držala teleobjektiv in skušal iz čim nižje točke 
fotografirati.”

Vleči na tla si nisem upal, kajti tako mor-
da ne bi imel dovolj časa za bežanje. Z 
levim očesom sem mižal, z desnim pa 
motril skozi iskalo in fotografiral zmaja, 
ki se mi je vztrajno približeval. Ko sem 
zaslišal klice fanta, ki me je s čolnom 
pripeljal na plažo, sem odprl levo oko in 
v hipu spoznal, da 200 mm teleobjektiv 
sploh ni tako močan in da je zmaj samo 
še par metrov oddaljen. Takoj sem sko-
čil pokonci in stekel k čolnu. Zmaj mi je 
vztrajno, a k sreči počasi sledil. S fo-
tografiranjem sem nadaljeval iz čolna, 
drugi fant, ki je stal na čolnu, pa je z 
dolgo rogovilo odganjal trimetrskega 
kuščarja da se ne bi preveč približal. 
Morska voda ga ni čisto nič motila in ver-
jetno bi bil sposoben zlesti celo na čoln. 
Komaj deset minut nazaj, ko smo se s 
čolnom približevali plaži s kuščerji, so 

se mi po glavi podile čisto druge skrbi: 
ali bodo zaradi naše prisotnosti pobeg-
nili v gozd? Sedaj, ko sem se z njimi 
srečal iz oči v oči, sem spoznal, da je 
bila ta bojazen popolnoma odveč! Zbe-
žal sem jaz, ne oni....
Komodoški varan je največji kuščar na 
svetu. Samec lahko zraste preko treh 
metrov in tehta čez sto kilogramov. Živi 
izključno na dveh majhnih indonezij-
skih otokih - Komodu in Rinji. »Majhen« 
indonezijski otok pomeni, da je velik 
za nekaj hrvaških Krkov. Njihova po-
pulacija šteje okoli tri tisoč primerkov. 
Vrsta sicer ni ogrožena, je pa strogo 
zaščitena. Po načinu prehranjevanja je 
mrhovinar, vendar zna poskrbeti, da ima 
na zalogi vedno dovolj sveže mrhovi-
ne. Njegov ugriz je izredno infektiven. Iz 
gobca se mu pogosto cedita dve štreni 

goste sline, polne smrtonosnih bakterij. 
Kuščarju je potrebno svojo žrtev samo 
malo ugrizniti in počakati da čas opravi 
svoje. V približno dveh tednih ranjena 
žival zaradi infekcije pogine in varan-
ska pojedina se lahko prične. Glede na 
to, da sem na tej isti plaži večkrat videl 
jelene, divje svinje in opice, varanom 
verjetno ne preti lakota. Prav jeleni so 
njihov glavni plen, na katere razmeroma 
počasni kuščarji prežijo skriti v zasedah 
v visoki travi.
Zaradi svojega ugriza je varan neva-
ren tudi za človeka. Kljub temu, da se 
Komodo nahaja v neposredni bližini 

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

borut.furlan@guest.arnes.si
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velikega Floresa, je šele na dve uri 
leta oddaljenem Baliju bolnišnica, ki je 
usposobljena pozdraviti ugriznjenega 
človeka. Ranjenega človeka včasih ne 
uspejo pravočasno transportirati do 
Balija, zato vsakih nekaj let zabeleži-
jo tudi kakšno smrtno nesrečo s tem 
kuščarjem.
Obisk varanov seveda ni bil glavni raz-
log mojega obiska tega kotička sveta. 
Slikanje teh kuščarjev je bilo le maši-
lo med potopi, ki so bili prvi vzrok za 
moj prihod v nacionalni park Komodo. 
To potovanje mi je še posebej ostalo v 
spominu po srečnem naključju, ki se mi 
verjetno ne bo nikoli več pripetilo, vsaj 
v taki meri ne. Na Komodo sem priplul 
iz Labuhan Bajo-ja na Floresu s sede-
mintridesetmetrsko potapljaško barko 
Sea Safari III, s katero je upravljalo 
osemnajst članov posadke. Med gosti 
pa sta bila poleg mene samo še dva 
Američana, Cathy in Allen, zakonski 
par iz New Yorka. Ker sta bila Američa-
na bolj slaba potapljača in sta izpustila 
skoraj polovico potopov, sem včasih 
imel občutek, kot da je cela barka na 
razpolago samo zame!
Posadko so razen enega dekleta in sta-
rejšega kapitana sestavljali sami mla-
deniči. Verjetno mi ni treba posebej 

poudarjati že pregovorne indonezijske 
prijaznosti in gostoljubnosti, ki sem jo 
bil na vsakem koraku deležen s strani 
posadke. Posebej pa bi moral omeniti 
kapitana, kajti tako simpatičnega člove-
ka nisem na svojih potovanjih še nikoli 
srečal na poveljniškem mostičku. Kapi-
tani so bili skoraj vedno rezervirani in so 
nekako od daleč in vzvišeno opazovali 
dogajanje na svojih barkah. Zelo redko 
so se družili z gosti in celo z ostalimi 
člani posadke ne. Naš kapitan pa je bila 
ena sama nasmejana prijaznost. Vedno 
je bil komurkoli pripravljen priskočiti 
na pomoč in nikoli mu ni bilo pod čast 
z metlo se sprehoditi po palubi. Ker je 
bil veliko starejši od vseh ostalih čla-
nov posadke je kar malo spominjal na 
njihovega očeta. Tudi med posadko je 
bil zelo priljubljen in večkrat je z njimi 
zaigral partijo kart ali kakšno drugo dru-
žabno igrico.
Komodoški nacionalni park, stisnjen 
med dva večja indonezijska otoka Su-
mbawa in Flores, sestavljajo že prej 
omenjena osrednja otoka Komodo in 
Rinja ter številni manjši otoki. V celot-
nem območju parka živi komaj nekaj 
čez 4000 prebivalcev, kar je za indo-
nezijske razmere izredno malo. Čeprav 
se nahaja blizu ekvatorja, je območje 

precej sušno in pitna voda je največji 
problem domačinov. Večino leta si jo 
morajo ustekleničeno voziti iz Floresa. 
Zaradi suhega savanskega podnebja 
je na otočju bolj malo gozdov, zato pa 
odlično uspeva do meter visoka trava. 
Otočje sem obiskal v marcu, ravno sre-
di »deževnega obdobja«, a dežja sem 
videl komaj za vzorec.
Kljub temu, da je Komodo nacionalni 
park, revno prebivalstvo ne upošteva 
pravil in se kar precej intenzivno ukvarja 
z ribolovom. Ribolov je sicer domači-
nom dovoljen za lastne potrebe, a zdi 
se, kot da nalovijo precej več, kot bi 
bilo potrebno samo za domači lonec.... 
Pri tem žal uporabljajo tudi najbolj uni-
čujoča in strogo prepovedana sredstva, 
kot sta cianid in dinamit. V celem na-
šem enajstdnevnem izletu po Komodu 
nismo niti enkrat srečali čuvajev parka, 
medtem ko smo ribiške barke videvali 
dnevno. Potapljaški vodič Seno mi je 
pripovedoval, kako se vsako leto v par-
ku opazno zmanjšuje število velikih rib.
Kljub temu, da sta Komodo in Rinja 
razmeroma majhna otoka, imata veli-
ko razliko v temperaturi vode ob njuni 
severni in južni obali. Medtem ko je na 
severu otokov tipična tropska voda s 
temperaturo 28 stopinj, obliva južne 
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obale neverjetno hladna in s plankto-
nom bogata zelenkasta voda s komaj 
23 stopinjami Celzija! Pri štirih potopih 
na dan me je v razmeroma tanki tropski 
potapljaški obleki na nočnem potopu že 
kar pošteno stresalo od mraza.
Za Komodo pa so poleg velikih razlik 
v temperaturi vode značilni tudi zelo 
močni morski tokovi, ki se izmenično 
pretakajo v smeri sever - jug. Gre za 
bibavične tokove, kjer si izmenjujeta 
vodo dva oceana - Pacifik na severni 
strani Indonezije in Indijski ocean na 
južni strani. Od Jave na zahodu do 
Alora na vzhodu se namreč vleče dol-
ga veriga otokov z ozkimi prelivi med 
njimi. Ta veriga predstavlja veliko oviro 
za premikajoče se vodne mase, zato 
se njihova hitrost v teh prelivih močno 
poveča. Večkrat smo na sicer kot olje 
gladki morski gladini videvali vrtince, ki 
so jih povzročali močni morski tokovi.
V spominu mi bo dobro ostal dogodek, 
ko smo zasidrani v enem od takih pre-
livov obedovali. Nenadoma je počilo in 
cela barka se je močno stresla. Udarec 
je prišel od spredaj in prepričan sem 
bil da se je neka druga barka zaletela v 
naš premec. Hitro smo stekli na palubo 
gledat kaj se je zgodilo in presenečena 
posadka je ugotovila da je počila sidrna 

veriga! Vse skupaj je povzročil močan 
tok v sicer popolnoma mirnem morju, ki 
je med našim kosilom ojačal in pet cen-
timetrov debela veriga ni mogla zdržati 
upora težke barke.
Naslednji dan, v trenutku zatišja ko se 
tokovi menjavajo, smo skušali poiska-
ti sidro, a našli smo le dolgo in meter 
široko brazdo poškodovanih koral, po 
katerih je sidro rilo ko je tok porival bar-
ko. Žal nas je tok prehitel, zato je bilo 
nadaljnje iskanje nemogoče in poraženi 
smo morali zapustiti vodo. Kapitan nam 
je povedal, da to ni prvo sidro, ki so ga 
pustili v teh vodah....
Tokovom je moralo biti prilagojeno 
tudi potapljanje. Seno je moral na iz-
postavljenih lokacijah večkrat študirati 
bibavične tablice in se na podlagi njih 
odločati o urah potopov. Žal so najlepše 
lokacije z najbolj obraščenimi koralni-
mi grebeni in največ ribami ravno na 
tokovom najbolj izpostavljenih mestih. 
Tokovi prinašajo hrano in so eden od 
pogojev za obstoj koralnih grebenov. 
K sreči je bil Seno izkušen vodič, ki je 
dobro poznal podvodni svet Komoda in 
potope je vedno planiral tako, da nas je 
tok nosil mimo najbolj zanimivih prede-
lov koralnih grebenov. Le redko smo se 
morali boriti proti toku, kadar smo de-

nimo prečkali kakšen podvodni kanjon.
Ena od najbolj zvenečih lokacij v zvezi 
s tokom je »Shot gun« - ozek preliv in 
podvodni kanjon med dvema otokoma. 
Hkrati je to tudi ena od ambientalno 
najlepših lokacij nasploh, ki sem jih 
videl na tem potovanju. S čolnom smo 
se prebili skozi preliv in čeprav je bila 
zunaj bonaca, so bili zaradi močnega 
toka v prelivu polmetrski valovi, ki so 
spominjali na deročo reko - kar je v bi-
stvu preliv tudi bil. Ob pogledu nanje se 
je Cathy odločila, da raje sploh ne gre 
v vodo.... V vodo smo skočil na drugi 
strani preliva, kjer nas je v začetku blag 
tok počasi gnal proti kanjonu. Sena in 
Allena sem spustil naprej, da bi lahko 
v miru fotografiral brez naključnih po-
tapljačev na slikah. Na dnu preliva je 
bil bel pesek in lepo obraščeni koralni 
čoki. Podvodna pokrajina me je malo 
spominjala na Rdeče morje, le da je 
bila zaradi čudovitih oranžnih mehkih 
koral veliko bolj barvita. Preliv se je 
počasi ožal, tok pa je naraščal. Kmalu 
je bil že tako močan, da je bilo foto-
grafiranje skoraj nemogoče. Ko me je 
prinesel do kanjona, sem zagledal Sena 
in Allena čakajoča name in zagozdena 
med skale, da ju tok ne bi odnesel. Tu 
je bilo pravzaprav največ rib, a tok žal 
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premočan, da bi lahko fotografiral. Tudi sam sem se z roko ujel 
za skalo in Seno mi je dal znak, naj se prvi spustim skozi kanjon. 
Poklopil sem bliskavici k ohišju, da ne bi z njima udaril ob stene 
kanjona. Čim sem se spustil, me je tok zagrabil in dobesedno kot 
iz puške izstrelil skozi kakšnih deset metrov dolg in dva metra 
širok kanjon. Vsekakor si ta lokacija upravičeno zasluži svoje ime! 
Na drugi strani, kjer se preliv močno razširi, je tok takoj popustil 
in v miru smo lahko zaključili potop.
Komodo je med potapljači znan tudi zaradi mant, ki jih v nekem 
prelivu ob južni obali možno srečavati v dopoldanskem času. 
Seno mi je povedal da do pred kratkim ni bilo tam nobenih mant, 
ker je pred dvema letoma prišla mimo orka, jih napadla in nekaj 
ubila. Prestrašene preživele mante so za dolgo časa zapustile to 
lokacijo, ki je bila njihova priljubljena čistilna postaja, v zadnjem 
času pa so se pričele ponovno vračati.
Seno nam je v ozkem prelivu z velikimi skalami na globini kakšnih 
desetih metrov pokazal mesto, kjer smo se ustavili in si za skalami 
poiskali zavetje pred tokom. Nenadoma me je prekrila senca, kajti 
komaj dober meter nad mano se je pojavila štirimetrska manta. 
Manta je čisto počasi drsela proti toku, tako da je bila skoraj ves 
čas na mestu - tik nad mojo glavo! Izgleda da so ji moji izdihani 
mehurčki prijali, ko so jo žgečkali po trebuhu. Manta je počasi oddr-
sela proti toku, a kmalu sem z leve zagledal še eno. In nato z desne 
naslednjo. Za mojim hrbtom so se pojavljale nove in nove mante in 
v nekem trenutku sem z enim samim pogledom naštel kar deset teh 
veličastnih živali, ki so počasi in elegantno drsele proti toku! To je 
bil brez dvoma moj najboljši potop z mantami v življenju! Težko bi 
bilo reči koliko mant sem vsega skupaj videl, kajti nekatere so se 
s tokom tudi vračale, a ocenil sem na kakšnih dvajset. Po potopu 
nam je Seno priznal, da je bil tudi on prijetno presenečen, kajti le 
redko mu je bilo dano videti mante v tako velikem številu!
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Še posebej to velja za podvodne fotografije. Poleg tega sem tedaj 
še uporabljal analogna filmska fotoaparata in zloglasno število 
36 je  predstavljalo le še dodatno omejitev. Zato sem že tedaj 
sklenil, da se bom na Lembeh vrnil z digitalnim fotoaparatom, brž 
ko bo to mogoče. A trajalo je malo dlje kot sem to sprva načrtoval. 
Kanal Lembeh se nahaja na severovzhodu Sulawesija, dobro uro 
in pol vožnje od Manada in v svetovnem merilu velja za najbolj 
priljubljeno lokacijo tistih podvodnih fotografov, ki radi odkrivajo 
nenavaden svet na peščenem morskem dnu.

Vrnitev k rdeči korali
S prejšnjega potovanja mi v najlepšem spominu zagotovo osta-
ja potop, med katerim sem na rdeči gorgoniji našel dva rdeča 
pigmejska konjička in ju tudi uspešno fotografiral. Lokacijo sem 

si zaradi prvotnih težav s fotoaparatom zelo dobro zapomnil, saj 
čolna nismo zasidrali ob boji, kot je to običajno, temveč smo se 
vezali na drevo na skalnati obali, ki razprostira svojo krošnjo nad 
majhnim zalivom. Gorgonija se nahaja na globini 17m in po šestih 
letih sem se znova znašel pred njo in jo občudoval. A konjičkov 
tokrat nisem našel, saj mi je potapljaški vodnik zaupal, da jih tu niso 
našli že nekaj let. Zato sem se v nadaljevanju potopa osredotočil 
na druge ribe, rake in kozice. In spet sem na tem potopu doživel 
izjemno veselje. Do sedaj sem namreč samo enkrat našel rumeno 
modro mureno, ki se skriva v pesku in preži na svoj plen, njene 
fotografije pa še nisem imel v zbirki. Tokrat se mi je ponudila res 
neverjetna priložnost, saj sem jo našel v pesku nedaleč stran. Zelo 
zanimivo jo je bilo opazovati, ko je iskala svojo žrtev. Bolj, kot je 
to običajno, se je stegovala iz svoje luknje in skušala ujeti kakšno 
manjšo ribo. Pri tem je moje fotografiranje ni prav nič motilo, je že 
bila očitno zelo lačna. Ker sem pričakoval, da sem morda lahko 
priča njenemu ulovu, sem se ob njej zadržal dalj časa, a njenega 
uspeha kljub temu nisem dočakal. Mojo pozornost je namreč čez 
čas v bližini vzbudil drug podvodni fotograf, ki je že dalj časa fo-

Pred šestimi leti sem se en mesec potepal 
po Indoneziji in med drugim obiskal tudi 
Sulawesi. Tedaj sem odkrival lepote te dežele 
pod in nad vodno gladino. Velike težave z 
dvema fotoaparatoma, ki sta oba zatajila že 
takoj na začetku potovanja, pa so botrovale 
precej bolj siromašnemu fotografskemu 
materialu, kot sem si želel.” 

VRNITEV NA LEMBEH
Tekst: Mag. Andrej Voje • Foto: Mag. Andrej Voje

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

andrej.voje@gmail.com
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tografiral na istem mestu, zato sem se mu pridružil. In navdušen 
sem takoj opazil, da ima še večjo srečo kot sem jo imel sam. Iz 
iste luknje v pesku sta se za svojim plenom ozirali kar dve rumeno 
modri mureni. To doživetje mi je bilo resnično podarjeno, zato se 
mu nisem odpovedal in sem nadaljeval s fotografiranjem, ko je 
zaključil moj predhodnik.
Verjetno nas je bilo podvodne fotografe zanimivo opazovati, kako 
smo pogosto v vrsti čakali za fotografiranje določenega motiva, 
še posebej, če je šlo za redkejšo vrsto ribe, raka, kozice ali polža. 
V takih trenutkih gre za kombinacijo kolegialnosti do drugih in za 
egoizem vsakega izmed nas, saj želi vsakdo v danem trenutku 
narediti čimboljšo fotografijo. Izkušnje dvotedenska potapljanja 
so bile vsekakor pozitivne tudi, če sem včasih naredil kakšno fo-
tografijo manj, kot bi si želel. Velika dodana vrednost potapljanja 
z drugimi izkušenimi podvodnimi fotografi je namreč izmenjava 
izkušenj, znanja in mnenj, kar vsakega izmed nas dodatno obogati. 
Hkrati je vedno vsak izmed nas opozoril na zanimiv objekt tudi 
druge podvodne fotografe. Tako smo vsi skupaj med potopom 
videli bistveno več. Včasih, ko sam nisem našel motivov, sem opa-
zoval druge fotografe kaj slikajo, in če je bil objekt zanimiv, sem se 
enostavno postavil v vrsto. Posebej zanimivo je bilo med nočnimi 
potopi, ko sem druge fotografe lažje našel zaradi svetlobe bli-
skavk in podvodnih svetilk, saj je bila pri dnevnih potopih vidljivost 
običajno precej slaba. Tako sem na enem izmed nočnih potopov 
plaval od ene do druge skupine fotografov in se jim pridružil pri 
fotografiranju. Zdelo se mi je prav smešno, saj sem imel občutek, 
kot da obiskujem tematske delavnice. Ponekod so slikali kakšnega 
polža, drugje sipo, ponekod raka ali pa kako spečo ribo. 
Neprecenljivo pomoč in podporo pa so nam vsem vsekakor nudili 
lokalni potapljaški vodniki, ki izredno dobro poznajo vse potaplja-
ške lokacije in natančno vedo, kam nas morajo odpeljati, če želimo 

videti določeno ribo, raka ali kozico. Nekaj povsem običajnega je 
namreč, da podvodni fotograf s seboj prinese seznam želja. To 
sem med pripravo na to potovanje storil tudi sam in domov sem 
se vračal s skoraj v celoti izpolnjenimi željami. Nekaj pač mora 
ostati še za naslednjič.

Mimična hobotnica
Mimična hobotnica je skoraj zagotovo na seznamu želja vsakega 
podvodnega fotografa. Od običajnih hobotnic se precej razlikuje, 
saj je njen osrednji del precej manjši, kljub temu pa ima zelo dolge 
a tanke lovke. Za vse hobotnice je značilno izredno dobro prila-
gajanje okolju, zaradi česar jih je težje opaziti. Mimična hobotnica 
pa se ne prilagaja toliko okolju, v katerem se nahaja, temveč raje 
oponaša druga bitja, ki pa so nevarna. O tem sem bral v eni izmed 
knjig ravno večer pred omenjenim potopom. Na nekaj fotografijah 
je bilo zelo nazorno predstavljeno, kako zloži svoje lovke v obliki 
ovalnega morskega lista, prilagodi barvo in plava po peščenem dnu. 
Drugič spet imitira izredno strupeno črno belo morsko kobro tako, 
da maksimalno iztegne svoji najdaljši lovki, spremeni barvo v črno 
belo in se po morskem dnu giblje kot kača. In vse to, kar sem prejšnji 
večer prečital v knjigi, se je sedaj dogajalo pred mojimi očmi. Bilo je 
res fantastično. Potapljaški vodnik jo je s svojo kovinsko palčko tudi 
nekoliko privzdignil, da sem lahko naredil tudi nekaj fotografij od 
spodaj. Take fotografije so vedno še posebej atraktivne. 

Angelsko okno
Lokacija, ki se v marsičem razlikuje od ostalih potapljaških lokacij v 
kanalu Lembeh, se imenuje Angelsko okno oz. »Angel Window«. To 
je stožčast koralni greben, ki se dviga iz globine 30m vse do plitvine 
in je zelo bogato obraščen z različnimi mehkimi in trdimi koralami, 
vetrnicami, spužvami, kozolnjaki in lilijami. Vidljivost je tu vedno zelo 
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dobra, se pa včasih lahko pojavi tok, kar sicer ni značilno za potope 
v kanalu Lembeh. Na globini 20m se nahaja manjši, a dovolj širok 
krajši tunel, zaradi katerega je ta lokacija tudi dobila ime. Skozi to 
okno je res pravi užitek občudovati sinje modro morje. To je eden 
izmed redkih potopov, kjer sem uporabjal širokokotni objektiv, saj je 
tukaj podvodna pokrajina kot nalašč za ambientalno fotografiranje. 
Poleg že omenjenega stožčastega koralnega grebena se v bližini 
nahaja tudi nekaj metrov visok steber, ki je prav tako bogato obraš-
čen. Ker pa se nahaja na platoju, ki je zaščiten pred tokovi, je bilo 
zadrževanje na tem delu izredno prijetno.

Rožnat kosmat rakec za spužvi
Velike sodaste spužve rdeče ali rožnate barve so domovanje marsi-
kateremu bitju. S svojo luknjo v sredini nudijo marsikateri ribi varno 
zavetje tako ponoči ali pa med dnevnim počitkom. Še posebej rdeče 
plamenke se rade zatekajo v njihovo zavetje.  A tokrat nisem iskal pla-
menk ali katere druge ribe. Na vrsti je bil majhen rožnat kosmat rakec, 
ki se skriva med številnimi brazdami sodaste spužve. Večkrat sem 
ga poskušal sam najti, a vedno  brez uspeha. Tokrat mi je pomagal 
potapljaški vodnik. Medtem, ko sem sam fotografiral druge objekte 
v bližini, je potapljaški vodnik na izbrani sodasti spužvi iskal rakca. In 
po nekaj minutah mi je pokazal, da ga je našel. Z velikim veseljem 
sem se mu pridružil ob spužvi in na moje presenečenje opazil, da je 
našel kar dva rakca. Bingo! Pred menoj je bila sedaj zelo zahtevna 
naloga, saj sta bila rakca manjša, kot sem sprva pričakoval, pa tudi 
precej živahna sta bila, zato je bilo izredno težko ujeti pravi trenutek, 
ki se bo na fotografiji odražal v kompozicijski skladnosti. Zato sem se 
osredotočil predvsem na enega rakca, potapljaški vodnik pa ga je s 
kovinsko palčko usmerjal proti mestu, ki sem mu ga predhodno po-
kazal. A rakec ni bil tako ubogljiv, kot bi si želel, zato je bilo potrebno 
precej vztrajnosti, da je nastalo nekaj dobrih posnetkov.

Mandarinke
V plitvini na globini 4m se v enem izmed zalivov nahaja kup po-
lomljenih koral. V bližini se sicer nahajajo tudi zanimive anemone, 
spužve in korale, vendar na tem mestu čez dan ne boste srečali 
nobenega potapljača. Ko pa se zmrači in pride noč, ta kraj ne-
nadoma oživi. Iz kupa polomljenih koral se pokažejo pisane ribe 
mandarinke. Na njih je vse nenavadno. So nenavadno pisane v 
vseh mavričnih barvah, med katerimi pa prevladuje modra, njihov 
obraz je širok in povsem drugačen od ostalih rib, so zelo plašne 
in se iz kupa polomljenih koral oddaljijo le ob posebnih priložno-
stih. In to je prav čas, ko se zmrači. Mandarinke se namreč parijo 
vsak dan točno ob istem času. In to parjenje je zelo kratkotrajno, 
le nekaj sekund in vsega je konec. A, ker je mandarink veliko, je 
tudi izbor velik in podvodnemu fotografu se tako večkrat ponudi 
priložnost za dober posnetek. Žal pa je tako, da je na tej lokaciji 
v tem času vedno več podvodnih fotografov, na žalost običajno 
vedno precej preveč. Zato je dobro fotografijo težko narediti, 
saj se bliska z vseh strani, vsak bi rad prišel čim bližje in vsak bi 
rad naredil čimveč posnetkov. Sam sem se dvakrat potapljal na 
tej lokaciji. Prvič sem precej obupano opazoval dogajanje okoli 
sebe, saj sem kmalu ugotovil, da sem se postavil na napačno 
stran. Skoraj vse mandarinke so se med parjenjem obrnile v 
drugo smer. Dodatna težava so bili ostali podvodni fotografi, ki 
so s svojim fotografiranjem in bliskanjem neprestano prožili mojo 
sekundarno bliskavko, ki zato ni bila pripravljena, kadar sem 
sam fotografiral. Zato sem kmalu obupal, saj sem ugotovil, da 
dobrega posnetka ne bom uspel narediti. Odločil sem se zgolj za 
opazovanje mandarink in uživanje v tej čudoviti predstavi. Med 
velikim številom mandarink se med trdimi koralami tako najde 
parček, ki se nekaj časa zadržuje skupaj, potem pa bliskovito 
švigne 30 do 40 cm kvišku in se le nekaj sekund obdrži skupaj. 
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Potem se samček in samička razbežita vsak v svojo stran, za 
njima pa ostane v vodi sled le še kakšen trenutek. Potem je 
potrebno znova potrpežljivo čakati na nov parček. Vse to sem 
si dobro zapomnil in, ko sem se čez nekaj dni znova znašel na 
tem mestu, a tokrat z manj podvodnimi fotografi, sem se pos-
tavil na pravo mesto in tokrat mi je le uspelo ujeti nekaj pravih 
trenutkov. V tretje pa možnosti žal nisem imel več, saj je bil na 
načrtovani dan tretjega potopa na tem mestu že zasidran čoln 
z vsaj desetimi potapljači in v takih okoliščinah ni možno uživati 
in uspešno fotografirati. Zato smo se odločili in večerni potop 
opravili na drugi lokaciji, a seveda brez mandarink.

Bogomolka mantis
Bogomolka mantis je izredno zanimivo bitje. Njeno bliskovito 
šviganje po morskem dnu od ene do druge luknje podvodnemu 
fotografu ne daje veliko možnosti za fotografiranje. Kadar se 
skrije v luknjo iz nje sicer vedno opreza, a se tudi pogumno brani, 
če je potrebno. Ko sem jo s kovinsko palčko nekajkrat malo pro-
vociral, da bi prišla iz varne luknje, je vselej odločno odgovorila. 
S sprednjimi nogami je močno udarjala ob palčko, da sem to 
zelo nazorno čutil, poleg tega pa se je pod vodo zelo dobro slišal 
kovinski zven. Ob neki priložnosti sva jo s potapljačem vodnikom 
vztrajno lovila od luknje do luknje in tako se je skrila v luknjo 
ob dnu, ki pa je proti vrhu vodila do odprtine sodaste spužve. 
In bogomolka je kmalu ugotovila, da se je ujela v past, saj jo 
potapljaški vodnik s spodnje strani ni pustil uiti, na vrhu odprtine 
pa sem jo pričakal sam s fotoaparatom. Zaradi nerodne odprtine 
sem moral spremeniti poziciji svojih bliskavk, potem pa sem začel 
veselo pritiskati na sprožilec. V času analogne fotografije bi si 
smel zaradi zloglasnega števila 36 privoščiti le nekaj posnetkov, v 
digitalnih časih pa je edina prava omejitev kapaciteta podvodnih 

bliskavk. Običajno sem med vsakim potopom naredil med 110 in 
120 fotografij, baterije pa sem polnil po vsakem drugem potopu.

Kozica na kumari
Na vsakem potopu sem med raziskovanjem obračal različne zvez-
de in kumare, na katerih se zadržujejo pisane kozice in rakci. Tako 
sem na eni izmed kumar naletel na pisano kozico, ki je v moji zbirki 
še nisem imel, zato sem se ji dodobra posvetil. Ko sem ležal na 
peščenem dnu in jo fotografiral od spredaj, sem se skozi makro 
objektiv osredotočal predvsem na ostrino njenih drobnih oči. Ne-
nadoma pa sem z drugim očesom v moji bližini opazil črno bel 
vzorec na bitju, ki se je zelo hitro premikalo v moji bližini. V glavi 
se je prižgal rdeč alarm, ki od mene zahteva maksimalno možno 
previdnost. V trenutku sem pozabil na kozico in se osredotočil 
na to bitje, ki ni bilo nič drugega kot črno bela morska kobra s 
smrtonosnim ugrizom. Previdnost je bila torej povsem upravičena. 
Je pa res, da ta kača naj potapljaču ne bi bila nevarna, saj ima 
tako majhno čeljust, da ga niti ugrizniti ne more. Morda edino 
pri ušesu ali pa med prsti, kjer je koža najtanjša. Kakorkoli, sedaj 
se nisem posvečal več kozici na kumari ampak črno beli kobri, 
ki sem jo želel fotografirati, pri čemer pa sem svojo varnost imel 
vselej na prvem mestu. Bolje kakšen posnetek manj kot pa kakšna 
neumnost pod vodo.
Dvanajst potapljaških dni je tako hitro minilo, da sem se komaj 
dobro zavedel in že sem se ponovno moral ukvarjati s tem, kako 
bom vso svojo prtljago najbolj optimalno zapakiral, da bom imel 
na letališčih čim manj sitnosti. Štirje potopi dnevno, ki so običajno 
trajali med osemdeset in devetdeset minut, mi čez dan niso do-
puščali veliko počitka. Zato sem s toliko večjim užitkom po večerji 
zaplaval v bazenu in užival v prekrasnem ambientu in spominih 
dneva, od katerega sem se poslavljal.
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Som Maks, ki je veljal za največjo znano živo slovensko sladko-
vodno ribo, je bil najbrž eden prvih potomcev somov, ki so jih 
pred približno 100 leti naselili v Blejsko jezero. 

LEGENDA O KRALJU 
BLEJSKEGA JEZERA
Sonce se je še z zadnjimi močmi prijemalo 
neba, da bi pomagalo skupini potapljačev 
osvetliti jezero. Pod Hotelom Toplice so 
že vse popoldne neutrudno iskali starega 
brkatega prijatelja, saj jim je velikan zadnjih 
20 let spreminjal potope v nepozabna 
doživetja. Žal skoraj 80 letnega, 90 
kilogramskega ter 2,5 metrskega kralja 
jezera niso našli. Z vsako minuto iskanja jih 
je bolj skrbelo, da je bil na fotografijah, ki so 
nastale istega jutra, Maks.

Tekst: Rok Lesjak • Foto: Marko Osojnik

Maksa je bilo najlažje, poleg enormne velikosti, prepoznati po 
raztrganini na zgornji levi ustnici.

Vseh 80 let življenja je Maksu uspevalo ukaniti ribiče, pa čeprav 
ga je to včasih stalo tudi kakšne grde brazgotine. Prezimoval je 
v enem od skrivnostnih globokih kraterjev jezera, za katere ve le 
peščica ljudi, vanje pa so se do sedaj potopili le trije potapljači. 

Mladi somi zelo hitro rastejo. Že v enem letu so veliki 20 centi-
metrov in tehtajo pol kilograma, v petih letih pa že tri kilograme, 
spolno pa dozorijo v šestem letu starosti.

Maks že kakšen mesec ni zapuščal svojega poletnega kamnitega 
brloga, obdanega s piloti, ki držijo sprehajalno pot nad vodo. 
Nemara je med koreninami drevesa, ki so prebila dno poti, pazil 
na gnezdo, kjer je julija po drstitvi s kakšno lepo so(a)mičko 
zaplodil nov zarod. 

MAKS(imalno) od spodaj …
Evropski som lahko zraste do dolžine tri metre in tehta tudi preko 
250 kilogramov. Je ena prvih sladkovodnih rib, ki prične z zimskim 
spanjem, in tudi ena zadnjih, ki se »zbudi«. Sicer velja za nočno 
ribo, najraje pa se prehranjuje pozno zvečer ali zgodaj zjutraj.
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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

Maks v svojem poletnem domu …
Med drstitvijo somji samec zgradi gnezdo, v katerega samica odleže 
ikre. Do dokončnega razvoja jih čuva samec.

Po večdnevnem dežuranju pri otročadi, je to jutro moral zapustiti 
dom. V to ga je prisilil prazen želodec. Glede na to, da je bil vsejed, 
se je na njegovem jedilniku zvrstilo že marsikaj, od rakov jelševcev, 
rib, pa vse do mladih račk. Najbolj pa so mu šli v slast ostanki iz 
kuhinje Hotela Toplice, ki jih zadnjih 20 let ni bilo več na meniju. 
Prav zato je v drugi polovici prejšnjega stoletja največ pridobil 
na rasti, zadnjih 20 let pa je nekako ostal v velikosti odraslega 
potapljača z iztegnjenimi plavutmi.
Kljub temu, da je bil skoraj popolnoma slep, je s svojimi tremi pari 
tipalk in izostrenim vonjem ponavadi brez problema našel hrano. 
Če že ni bilo drugega, se je vselej našel kakšen košček potoplje-
nega razmočenega kruha, ki so ga zgrešili pernati sosedi, stanujoči 
nadstropje višje. A to jutro ni našel ničesar.
Naenkrat pa mu je nekaj neizmerno zadišalo. Na dnu jezera je nanj 
čakala prava poslastica. Zapustil je gnezdo, hitro zaplaval in ne da 
bi slutil, da gre za past, ugriznil v vabo.
Pričel se je boj za življenje.
Neutrudno se je boril z ribičem, vlekel zdaj sem, zdaj tja, ribiča 
s čolnom vred. Vsi triki, kako pretrgati žimo, so zatajili. Električni 
motor na čolnu je bil premočan, vrvica predebela in vaba preglo-
boko zataknjena med več vrst zob. Po treh urah boja je popolnoma 
izmučen moral priznati poraz. Upal je, da se bo zgodilo to, kar se 
mu je že enkrat, dolgo časa nazaj. Upal je, da ga bo ribič, ko ga 
bo potegnil iz vode, izmeril, stehtal, se z njim fotografiral in izpustil 
nazaj, da se bo lahko tudi to noč odpravil varovat potomce, ki se 
bodo vsak čas izlegli.
Že mu je pohajala sapa, ko je v svojem mogočnem gobcu skeleče 
začutil kavelj, potegnili so ga na čoln, kmalu za tem pa je nemočen 
obvisel na drevesu. Mogočni kralj jezera je bil postavljen na ogled. 
Na ogled kot trofeja, kot ničvreden kos mesa. 
Skozi misli so mu še zadnjič švignile zgodbe, ki so si jih po poto-
pih navdušeno izmenjavali potapljači od blizu in daleč. Zgodbe 
o prijaznem velikanu, varuhu Blejskega jezera, ki smo jih verjeli 
le tisti, ki smo se s kraljem v njegovem jezeru srečali iz oči v oči.
V spomin na našega velikega prijatelja, potapljači Društva za pod-
vodne dejavnosti Bled.
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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.

DOLG 
IZTEGNJEN 

JEZIK
oblizuje

žgečkljiv predel evrope

to poznam iz zemljevidov

in burne zgodovine

ta košček prostranosti

od tukaj deluje mogočno

valovi se razblinjajo v peno

ostro in trdo ječijo korale

in nikjer ni šumenja drobirja

val se umika molče

v zraku ni vonja borovcev

in da

pogrešam škržate

njihovo mantro ljubezni

tukaj šumi tišina

vroča sapa se zajeda v pesek

in sproti briše sledi

okamenele korale pa

v meni tujem jeziku

pospravljajo spomine

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!

POKROVITELJ KOLEDARJEV
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DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR

POKROVITELJ KOLEDARJEV
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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
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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 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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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




