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Nagovor
Spoštovane kolegice in kolegi, dragi potapljači!
Je lahko sploh še kaj lepšega, kot lebdeti v navidez brezmejni modrini, brez občutka, da bi te moč
privlačnosti Zemlje vlekla k tlom? Z vsakim majhnim gibom, dovolj je že vdih in izdih, se že premikaš
in ne občutiš nobene teže, ampak samo uživaš. Ko se spuščaš ob skrivnostni podmorski steni,
občuduješ življenje v najlepših barvah, se za hip ustaviš, nalahno pritisneš na gumb in se, kakor
hitro hočeš, spet pričneš dvigovati. A vendar je tudi ta podvodni svet, ki nas s svojo čarobnostjo
združuje, lahko tudi neprijazen. Mrzel. Temačen. Siv. Umazan. Deroč. Vsem nam ponuja tako veliko
lepih izkušenj, a da bi jih lahko resnično izkusili, je potrebno veliko vaje, znanja in izkušenj.
Danes se srečujemo zato, ker so nekateri že pred 40 leti hoteli še za časa svojega življenja iti, »tja
kjer zgubi se človek vsake teže« (po Prešernu). Združil jih je skupni interes in močna volja, da se
organizirano začnejo posvečati enemu najlepših športov in ustanovili so »Društvo za podvodne
dejavnosti Bled«. Lahko so ponosni na začeto delo, saj je društvo preraslo in preseglo njihova
pričakovanja in združuje lepote željne navdušence iz cele Gorenjske in širše okolice. Tisto, kar nas
druži, je ljubezen do narave, športa in neodkritih lepot. Kaj vse smo v vodi in ob njej počeli od leta
1974, je na kratko strnjeno v vsebini biltena, ki je pred vami.
Potapljanju je zajamčena prihodnost z veseljem malčkov na obali, ki nerodno natikajo maske na
obrazke in opazujejo, kaj se skriva pod vodno gladino. Z veseljem bomo z njimi delili naše mokre,
podvodne, bogate, izkušnje. Z veseljem jim bomo pomagali k varnemu vstopu v ta prelepi svet.
									

Predsednik DPD Bled
Marjan Lakota
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Zgodovina

Avtor besedila: Jože Konc

Odločitev, da bo na Bledu ustanovljeno Društvo
za podvodne dejavnosti, je padla januarja 1974 v
Rikliju na Bledu. Pobudnika ustanovitve našega
društva sta bila Franc Pelko in Vili Klemenc
(Slovenska potapljaška zveza), podporo pa sta
dobila tudi pri krajevnem gasilskem društvu
Bled. Ustanovni člani društva: Valentin Beguš,
Bojan Cubrilo, Jože Konc, Bojan Olip, Franc
Pelko, Miha Pelko, Marjan Pesek, Janez Trelc in
Marko Zupan.
Že leto dni pred formalno ustanovitvijo društva
je prvih 8 članov opravilo izpit za potapljače
pri DRM Ljubljana, tako da ni bilo več ovir za
razmah dejavnosti. Nakup prve potapljaške
opreme je omogočil gospod Janko Rozman iz
oddelka za ljudsko obrambo v Radovljici. Del te
opreme uporabljamo še danes.
Že leta 1975 smo organizirali državno prvenstvo
v podvodni orientaciji, leta 1978 pa evropsko
prvenstvo v podvodni orientaciji. Pomembna
prelomnica je tudi leto 1976, ko je Cene Švab
začel razvijati novo dejavnost - podvodno
fotografijo.
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Leta 1978 smo organizirali prvi potapljaški
tabor na Kornatih - otok Piškera, ki je kmalu
postal stalno domovanje poletnega tabora naših
potapljačev. V tridesetih letih je na tem otoku
vsako leto “gostovalo” najmanj 15 potapljačev
z družinami. Otok, ki leži v najlepšem predelu
Kornatov, je tako za blejske potapljače postal
simbol potapljanja v morskih globinah. Poleg
poletnega tabora smo vsako leto ob prvomajskih
praznikih organizirali križarjenje z barko. Cilj in
kraj potapljanja je bil izbran največkrat ravno na
območju Kornatov.

Dve leti po ustanovitvi smo pripravili prvo
izobraževanje potapljačev našega društva. Od
tedaj smo vsako leto pridobili v svoje vrste 10
do 15 novih članov. V zadnjih nekaj letih se
članstvo DPD Bled giblje okrog 150 članov.

Trelc, Jože Konc, Marjan Lakota, Boris Mulej,
Vlado Jakovac, Mirko Meglič, Grega Prezelj,
Janez Andrejc, Marko Mubi in Borut Novak.

Z različnimi podvodnimi in drugimi deli so člani
društva sami skrbeli za finančno stanje društva
DPD Bled lahko osnovi razpoložljivega in si omogočili redno vzdrževanje obstoječe in
strokovnega kadra samostojno organizira in nakup nove opreme.
opravlja tečaje za potapljače. Najpomembnejši
rezultat strokovnega izobraževanja je seveda
40 let varnega potapljanja. V tem zelo aktivnem
obdobju delovanja so se nam pripetile le redke
nesreče. Pri tem nam je po naših izkušnjah
nedvomno pomagala, v žargonu imenovana,
“blejska naveza ali bratska vrv”, ki smo jo kot
reden in nepogrešljiv pripomoček potapljaške
opreme uvedli le v DPD Bled.

Za društvo DPD Bled, kakršnega poznamo
danes, so v veliki meri odgovorni nosilci razvoja
s svojim osebnim, skrbnim in aktivnim delom
prispevali dosedanji predsedniki društva za
podvodne dejavnosti Bled: Franc Pelko, Janez

Poleg tega seveda vsa leta tudi dobro
sodelujemo z lokalno skupnostjo, saj so
skorajda na vseh prireditvah ob ali na vodi
vedno prisotni tudi naši člani. Sodelujemo
tudi z lokalnimi društvi posebej z veslači,
gasilci in ribiči. Posebej skrbni smo do našega
osnovnega poligona - Blejskega jezera, saj ga
vsako leto razbremenimo kupov nesnage z
zelo odmevno čistilno akcijo. Nepogrešljiv del
prazničnega decembrskega vzdušja na Bledu
pa je postala sedaj že tradicionalna zabavnopotapljaška prireditev Legenda o potopljenem
zvonu.
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Sekcija Izobraževanje
Avtor besedila: Janez Andrejc

POTAPLJAŠKA ŠOLA DPD BLED 1974 – 2014

CMAS, ki je še vedno vodilna licenca v SPZ.

Napisati nekaj besed o šoli potapljanja DPD
BLED? Naloga ni tako enostavna, kot se na
začetku dozdeva. Res lahko navajam suhoparne
podatke o številu članov, ki so vsako leto pridobili
CMAS nazive potapljač P1 do P4. A številke
so pomembne le za statistiko, ne pa toliko za
razumevanje potapljaške šole in izobraževanja,
kot celote. Za lažje razumevanje bom naredil
krajši kronološki opis dogodkov, seveda bo
to opis zadnjih 20 let, kolikor pač sam aktivno
sodelujem v šoli.
Zdravniške preglede smo opravljali pri dr.
Lojzetu Novaku na Jesenicah, ki je s svojim
znanjem sodeloval tudi na predavanjih in
tečajih.

Društveno šolo, kot jo poznamo danes, je
zasnoval Brane Krivic - Boby, inštruktor CMAS
M3. Šolo je vodil do svoje »upokojitve« leta 2008.
V vseh teh letih je bil srce in motor izobraževanja
in verjamem, da nas je večina res hvaležnih za
vse izkušnje, ki jih je delil z nami. Verjetno se vsi
spominjamo nepozabnih večdnevnih zaključkov
šole v Fiesi, malce starejši potapljači pa skupnih
dopustovanj na Piškeri.
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Kandidate smo vedno izobraževali po licenci

Leta 1995 se je šoli priključil nov inštruktor
Mirko Meglič, CMAS M1, poklicni profesor in
predavatelj in ni težko zaključiti, da je prevzel
predavanja s področja fizike. V letu 1996 je
pridobil naziv inštruktorja tudi Ivan Megloba,
CMAS M1 – poklicni reševalec v pravem
pomenu besede. Na vsakem tečaju je na
umetni lutki praktično pokazal, kako se oživlja
in reanimira poškodovanega, kako se pravilno
izvaja umetno dihanje in pravilno rokuje z
eksternim (zunanjim) defibrilatorjem, tako da vsi
tečajniki reanimacijo tudi dejansko obvladajo.
Skratka, resnični mojster svojega dela.
Istega leta sem tudi sam pridobil naziv
inštruktor CMAS M1 in prevzel del predavanj
s praktičnim prikazom različne potapljaške
opreme in predavanji o kompresorjih, praktičnih

vajah reševanja iz vode ter izvedbo potapljaških
izletov.
2002 leta se nam je pridružil še Vlado Jakovac,
CMAS M1, ki je svoja predavanja s področja
fiziologije razvil do popolnosti. Kot vodja
reševalne enote je navdušil najboljše kandidate
P2 in P3, da so opravili še dodatne tečaje in se
mu v reševalni enoti pridružili.

družabnih srečanj in nepozabnih potapljaških
izletov je bilo toliko, da jih res težko naštejem.
Po letu 2009, ko se je Boby upokojil, smo
se dogovorili, da prevzamem vodenje
izobraževanja. Vsi našteti inštruktorji še vedno
z veseljem sodelujejo v šoli s svojimi predavanji,
izvajajo vaje v bazenu in vodijo potope pri
zaključnem izpitu. Vsako leto izvedemo
usposabljanje Dan oxygen provider, kar nekaj
let smo organizirali predavanja za izpit za
čoln, organizirali specialne tečaje - potop pod
ledom, podvodna orientacija, nočni potop in
še veliko drugih z izjemno nesebično pomočjo
naših gospodarjev opreme, brez katerih ni
uspešne izvedbe tečaja. Poudaril bi rad, da
na naša predavanja, ki so za člane društva
brezplačna, prihajajo poleg tečajnikov tudi
dolgoletni člani, ki želijo obnoviti svoje znanje
in izvedeti kaj novega. Potapljači, ki uspešno
zaključijo izobraževanje, pa niso prepuščeni
sami sebi, ampak imajo odprte vse možnosti,
V letu 2002 sem pridobil naziv CMAS M2. V da se uspešno vključijo v aktivne vloge pri delu
želji, da bi se v društvu po končanem šolanju v društvu in pri osnovnem in najlepšem hobiju
čim več dogajalo, sem še aktivnejše pristopil – potapljanju.
k
organizaciji potapljaških izletov. Vsako
leto smo zelo uspešno izpeljali prvomajsko in Naše vodilo je vedno bilo, da se potapljamo
jesensko križarjenje z barko po Jadranu, trikrat predvsem samo zaradi užitka. In pravi užitek je,
smo obiskali Rdeče morje, bili praktično po če imamo pravo znanje, opremo in izkušnje ter
vsej Evropi, potapljali smo se na Tajskem in seveda pazimo na varnost.
drugih eksotičnih lokacijah. Enodnevnih izletov, 		
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Podvodna reševalna služba
Avtor besedila: Jože Konc

USTANOVITEV ENOTE
Leta 1975 je bila na pobudo Janka Rozmana,
tedajnega načelnika oddelka za narodno obrambo
občine Radovljica, Franca Pelka, predsednika
DPD Bled, in Vilija Klemenca, predsednika SPZ
Slovenije, ustanovljena enota za reševanje iz
voda. Ustanovljena enota (eno leto kasneje, kot je
ustanovljeno društvo DPD Bled) je že v prvem letu
izvedla 4 uspešne reševalne akcije in že na samem
začetku upravičila svojo ustanovitev.
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39 LET DELOVANJA
Enota PRS RP Bled je od svoje ustanovitve je
izvedla 171 uspešnih akcij ki zajemajo iskanja
utopljencev, iskanja in dviga potopljenega
kamiona, avtomobilov, čolnov, letala, do
podvodnih del v jezerih, na jezovih hidroelektrarn
in na rekah.
PRS Bled redno izvaja varovanja prireditev na vodi
ali ob vodi (od 10 do 15 na leto). V to je zajeto vse od
veslaških regat, plavalnih maratonov, ekoloških,
športnih in turističnih prireditev. Pred mnogimi
leti smo izvedli tudi 11 akcij iskanj in uničevanj
eksplozivnih sredstev v vodi. Ker v današnjem
času narašča potreba in želja sodobnega človeka
po vse večji športnih aktivnostih, se s tem
povečuje število udeležencev v vodah, željnih
športnih aktivnosti (kanuisti, raftarji, plavalci, …),
v zimskem času pa tudi z različnimi aktivnostmi
na zaledenelih površinah jezer.

ZAHTEVNEJŠA IN ODMEVNEJŠA REŠEVANJA
V LETIH 1979 – 2014
1979 - varovanje svetovnega prvenstva v
veslanju na Bledu
OKVIR ZA DELOVANJE REŠEVALNE ENOTE
1982 - dvig osebnega avtomobila iz globine 25
Delovanje enote je v okviru DPD Bled in Slovenske m v Blejskem jezeru
potapljaške zveze (SPZ). Društvo za podvodne 1985 - tritedensko iskanje pogrešanega kanuista
dejavnosti Bled ima v svoji sestavi reševalno v Bohinjskem jezeru
enoto z nazivom: PRS - reševalna postaja Bled,
kot del enot Podvodne reševalne službe, ki
so razporejene po vseh regijah Slovenije. PRS
RP Bled deluje v javnem interesu na področju
varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami v
Republiki Sloveniji. Leta 1997 se je enota vključila v
PODVODNO REŠEVALNO SLUŽBO SLOVENIJE,
ki je sedaj razdeljena na 5 skupin in 15 reševalnih
postaj.

1987 - iskanje utopljenca v soteski Vintgar pod
Slapom Šum
1989 - demontaža in dvig potopljenega
kamiona-hruške, polne betona iz Bohinj. jezera
2000 - reševanje dveh potapljačev iz
zaledenelega Bohinjskega jezera
2004 - več dnevno iskanje pogrešanega
plavalca v Blejskem jezeru
2007 - Iskanje utopljenke v Ljubljanici, iskanje
pogrešane osebe v Kočevskem jezeru
2008 - nesreča na jezu hidroelektrarne Blanca,
iskanje utopljenca v Kočevskem jezeru
2009 - 3 dnevno iskanje utopljenke - Betinjski
klanec-Bled
2012 - reševanje vozila v vodi v soteski
2014 - iskanje utopljenca v Savi pri kampu
Šobec, reševanje utopljenega kanuista v Savi.

Načini aktiviranje enote: po prejetem klicu na
Načini aktiviranje enote: po prejetem klicu na
center za obveščanje (112), se enota aktivira preko
center za obveščanje (112), se enota aktivira
načelnika PRS, ta pa obvesti vodje reševalnih
preko načelnika PRS, ta pa obvesti vodje
postaj ali vodje področnih regij.
reševalnih postaj ali vodje področnih regij.

SODELOVANJE Z DRUGIMI SUBJEKTI
VAROVANJA IN REŠEVANJA IZ VODE
Sodelujemo z drugimi reševalnimi enotami PRS v
Sloveniji, z reševalnimi enotami in službami, ki so
vključene v civilno zaščito na področjih, predvsem
pa s: PGD Bled, Policijo Bled, Društvom vodnikov
reševalnih psov, GRS in rafting društvi.
PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA
leta 1995 - Jože KONC - Srebrni znak Civilne
zaščite Republike Slovenije
leta 2000 - PRS Bled - Priznanje SPZ za področje
reševanja iz vode
leta 2000 - Jože KONC - za 25 letno zaslužno
delo v PRS Slovenije
leta 2003 - PRS Bled - Srebrni znak Ministrstva
za notranje zadeve RS za razvoj in 				
krepitev varnosti
leta 2005 - PRS Bled - Zlati znak Civilne zaščite
Republike Slovenije
leta 2005 - Boris MULEJ - za 20 letno zaslužno
delo V PRS Slovenije,
Tomaž ČUFAR - za 20 letno zaslužno delo v PRS
Slovenije,
leta 2008 - Jože KRALJ - za 20 letno zaslužno
delo v PRS Slovenije
PREVENTIVNA DEJAVNOST
V to je vključeno vzdrževanje reševalnih obročev
v zimskem času okoli zaledenelih jezer na Bledu
in Bohinju ter varovanje turističnih in športnih
prireditev na vodi oziroma ob vodi.
Izvajamo tudi predstavitvene vaje, s katerimi
kažemo naključnim obiskovalcem načine možnega reševanja ponesrečencev pri nenadnem
vdoru ledu s priročnimi sredstvi, ki so trenutno na
razpolago v bližnji okolici.		

ODLIKOVANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE
Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk je
8. 7. 2008 za tveganje, pogum in hitre odločitve
pri reševanju in iskanju ponesrečencev na Savi pri
HE Blanca odlikoval Podvodno reševalno službo
Slovenije z Medaljo za hrabrost.
Zadnja leta vodi Podvodno reševalno službo Bled
Vlado Jakovac.
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Sekcija za podvodni ribolov
Praoče vseh podvodnih aktivnosti, potapljač
v najosnovnejši obliki, sorodnik nagona po
preživetju in navadne radovednosti. Že mulci radi
čofotajo po morskih plitvinah, najprej bosi, z očmi
pekočimi od soli, malo kasneje z dihalko, masko
in plavutmi. Na srečo je podvodni živelj večinoma
užiten, tako da se v loncu kaj kmalu znajdejo
školjke in sipe. Ne mnogi, a vendarle marsikdo,
s primernim orodjem ujame še ribo. Običajno se,
tako kot plezanje po drevesih in zidanje peščenih
gradov tudi nabiranje školjk konča s koncem
otroštva.

dobro ribo za večerjo. To je šport za vsakogar, ki
se ga loti le malokdo. Običajno je ribolov uspešen
zgodaj zjutraj, od sončnega vzhoda naprej, tako
da je treba na oddaljena lovišča odriniti kako uro
prej.

Ponavadi se lovi celo dopoldne, opoldne ni časa,
da bi se vračali na kosilo, mogoče je predaleč,
popoldne se splača lovit, pred sončnim zahodom
se lahko tudi kaj ujame, na koncu ostane le še
plovba domov... Domov, kjer čaka vsakdanje
vprašanje: “Si ujel kakšno ribo zame?” Odgovor
Mnogi se v morje vrnejo nekoliko kasneje, na je lahko težak, a vseeno, splača se. Tudi brez
povsem drugačen način. Hrupno brbotanje in ulova je dan preživet v vodi, dobro porabljen.
rožljanje z nekaj desetkilogramsko avtonomno
potapljaško opremo je lepa stvar, velike globine
in dolgi časi posameznih potopov pa bahanja
vredni podvigi, ki se jih splača lotiti. Bogata
ponudba opreme in izobraževalnih tečajev,
vsem dostopne prelepe podvodne pokrajine,
potopljene razbitine in sploh vsega, ponujajo
vtis, da kaj več sploh ni mogoče. Pa je. Skoraj
brez vsega, le s tanko obleko, masko, dihalko,
plavutmi, je moč užiti popolno tišino, svobodo, in
10 notranji mir. Podvodna puška naštetemu doda še

Člani sekcije za podvodni ribolov DPD Bled so že od leta 1963 sodelovali na mednarodnih prvenstvih
na Lošinju in dosegli kar nekaj odmevnih rezultatov tudi kot člani državne reprezentance.
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Sekcija KAM
Avtor besedila: Mojca Lebar

Minilo je že nekaj let (leta 2000), odkar smo
dejavnosti znotraj društva zaradi preglednosti
razdelili po sekcijah. Ena od teh je tudi sekcija
KAM. Ker smo se pogosto spraševali »Kam
gremo?«, je sekcija dobila takšno ime. Poleg
organizacije izletov in družabnih dogodkov,
sekcija skrbi tudi za športne in rekreacijske
aktivnosti, v sekcijo pa so avtomatsko vključeni
vsi člani društva.

Prva leta je sekcijo vodil Ivo Šmon, ki je s svojo
energijo in iskrivimi idejami poskrbel za izjemno
popestritev društvenih dejavnosti. Za njim je z
novimi idejami nad sekcijo bdel Borut Novak,
zadnjih nekaj leta pa za KAM skrbim jaz in delujem
v smeri zagotavljanja druženja, raziskovanja in
potapljanja. Želim, da se imamo prijetno nad in
pod vodo, kar je zagotovo skupni imenovalec
vseh članov DPD Bled. Vsako leto pripravimo
načrt aktivnosti in ga predstavimo vsem članom.
V hladnejših mesecih je aktivnosti zadnja leta
12 žal manj – včasih smo imeli organizirane tarok

turnirje, rekreacijo, potopisna predavanja in
druge aktivnosti, danes pa imamo v zimskem
času organizirano plavanje, celo leto pa se
rekreiramo na odbojki – poleti na mivki, pozimi
v telovadnici. Ustrezna telesna pripravljenost pri
potapljanju ne sme biti pod vprašajem.

Nekateri najbolj zagrizeni člani društva se
potapljajo tudi v skorajda ledeno hladnih
zimskih vodah. Tradicionalno pa vsako leto
spomladi, ko so temperature že prijatnejše,
skupaj odrinemo na morje na uvodni potop
sezone. To je tudi priložnost za pregled opreme
in preverjanje »potapljaške kondicije«. Neločljiv
del tega dogodka sta tudi druženje in piknik po
potopu. Prvomajski prazniki so prva priložnost
za malce konkretnejši izlet. Vrsto let obiskujemo
Bol na Braču, enkrat v večji, drugič v manjši
skupini, a vedno zelo prijetno. Tedensko skupno
preživljanje ob druženju tako nas in še mnogo
ostalih potapljaških klubov v Sloveniji prinese do
izmenjave izkušenj in novosti.

Maj je tudi že tradicionalno mesec za odbojkarski
turnir in klubski piknik. V juniju smo se imeli čast
pridružiti reševalni enoti in si ogledati korita naše
prelepe Mostnice. Preživeli smo čudovit dan v
mrzli vodi, ki pa je na koncu nismo več čutili,
ker je svoje naredil adrenalin in seveda prelep
sončen dan. Poletje, ko je čas dopustov, se malo
razkropimo in se vsak po svoje potapljamo, eni
doma v našem prelepem Blejskem jezeru, drugi
na Hrvaškem, nekateri povsod po svetu.
Mnogo let je v času poletja potekal klubski tabor
na hrvaški obali, včasih mesec dni, kasneje
manj, a na koncu nam je pred leti zagodla
hrvaška zakonodaja in smo tabore opustili.
Tudi septembra se že nekaj let manjša skupina
odpravi na Brač na tedensko potapljanje.
Pred tem smo se desetletje z velikim veseljem
družili na križarjenjih po Jadranu. Oktober je
res lahko že hladen, a še vedno prijeten za v
vodo. Hrvaška, Črna gora, Francija... kjerkoli
gremo pod vodo, se držimo pravil in se varno
potapljamo. Jesenski zaključni enodnevni izlet
ne sme manjkati!
To je res tisto pravo druženje vseh generacij in v
veselje mi je, da se ga vsako leto udeleži toliko
naših članov. Potop, klepet, piknik in še kaj, če
še nisi bil/-a, srčno vabljen/-a!
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Sekcija Apnea
Avtor besedila: Mojca Studen

Apnea - prosto potapljanje ali potapljanje na
vdih, kot smo poslovenili ta izraz - je potapljanje
z zrakom, ki ga vdihnemo na površini v
svoja pljuča; brez tehničnih pripomočkov, ki
omogočajo daljše bivanje pod vodo. Izraz apnea
izhaja iz grške besede a-pnoia, kar pomeni
“brez dihanja”. Osnovni princip je preprost:
nekaj globokih umirjenih vdihov in izdihov,
potop pod vodo, nabiranje, lovljenje, “firbcanje”
po morskem dnu ali samo uživanje v občutku
breztežnosti in nazaj na površino po zrak.

Na obalah Baltskega morja so našli najstarejše
dokaze prostega potapljanja - nakit iz biserov in
školjk, ki so jih nabiralci školjk dvignili iz globin
že pred deset tisoč leti. V bolj ali manj prvobitni
obliki lahko prosto potapljanje opazujemo še
dandanes pri japonskih Ama nabiralkah biserov,
pri Maorih, na Andamanskih otokih in nekaterih
afriških plemenskih skupnostih.
V sodobnem svetu je prosto potapljanje
sproščujoča aktivnost, zadnja tri desetletja pa
se razvija tudi kot tekmovalni šport. V bazenih se
izvajajo discipline statika - ležanje in zadrževanje
diha na površini - in dinamika - plavanje pod
vodo v dolžino; v morju pa se izvajajo potopi v
globino z ali brez plavuti.
Za vse potapljače je prosto potapljanje lepa
priprava na vsakoletno sezono, dodatna
popestritev potapljanja ali kar alfa in omega
samega potapljanja. Dobra fizična pripravljenost
in osnove prostega potapljanje so osnova
varnega potapljanja nasploh.
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SEKCIJA APNEA

ENZO MAIORCA

V klubu se ukvarjamo tudi s prostim potapljanjem.
Leta 2004 smo ustanovili sekcijo Apnea, v okviru
katere smo želeli predstaviti to lepo podvodno
aktivnost in povečati zavedanje o tem, kako
pomembne so osnove prostega potapljanja za
varno potapljanje. Sekcija je namenjena tistim, ki
si želijo izkusiti resnično svobodno raziskovanje
podvodnega sveta.

Enzo Maiorca, človek, ki je približno trideset
let skupaj z mlajšim Jacquesom Mayolom
krojil zgodovino potapljanja na vdih. Maiorca
se je leta 1962 v Ustici potopil do globine 51
metrov, se na površje vrnil živ in zdrav ter tako
ovrgel prej omenjeno prepričanje in odprl vrata
v novo dobo potapljanja na vdih. Za prosto
potapljanje ima ta dosežek enak pomen, kot je
za kozmologijo pristanek na Luni. V disciplini
Ustanoviteljica in večletna vodja sekcije Apnea No Limits ima Enzo 13 svetovnih rekordov, ki si
Mojca Studen je v letih 2004 do 2008 tudi sama jih je nabral v letih 1960 do 1974. Naša članica
tekmovala, postavila nekaj državnih rekordov Mojca Studen se mu je pridružila na zajtrku, kjer
in osvojila 7 in 11. mesto v statiki na svetovnih ji je nekaj neprecenljivih napotkov in pogledov
prvenstvih v prostem potapljanju. Sedaj na pripravo za potapljanje iz svoje dolgoletne
organizira tečaje prostega potapljanja. Trenutni prakse. Potrdil je tudi njeno razmišljanje, da v
vodja sekcije je Luka Pengov.
tem športu dejansko ni rivalov, da z nikomer ne
moreš tekmovati, razen sam s seboj.
»Vesela sem, da sem lahko delila nekaj
trenutkov s tem velikim človekom, ki vse
življenje dokazuje predvsem sebi in posledično
tudi drugim, da je večina meja, ki si jih
postavljamo, le v naših glavah.
Enzo: hvala ti za prosto potapljanje!«

NATALIJA IN ALEKSEJ MOLČANOV
Zaradi odličnih prijateljskih stikov se vsako
leto udeležujemo tudi tečajev z večkratnima
svetovnima rekorderjema Natalijo in Aleksejem
Molčanov, ki se zelo rada vračata na Bled. Ti
tečaji so odlična priložnost za resnejše apneiste
s potencialnimi tekmovalnimi ambicijami.
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TEKMOVANJA
Naši najboljši tekmovalci v prostem potapljanju Mojca Studen in Katjuša Benedik, Aleš Mencinger,
Luka Pengov in Aleš Seliškar so se pod vodstvom trenerja Marka Šifrarja udeležili tekmovanj na
najvišji ravni in poželi izjemne uspehe tako na državnih, evropskih in svetovnih prvenstvih. V okviru
sekcije smo organizirali izobraževanja na temo prostega potapljanja, treninge in tečaje, izkazali smo
se tudi kot prireditelji državnih prvenstev v bazenskih disciplinah.
SEZNAM DOSEŽKOV ČLANOV:
- SP v Mariboru 2007:
o 3 finalisti (Luka Pengov v dinamični apnei, Mojca Studen in Aleš Seliškar v statični apnei)
- Ekipno svetovno prvenstvo v Hurgadi »EGIPT 2006«
o STA: 6 min 22 sek 17.mesto Luka Pengov
o DYN: 136 m Luka Pengov
o CWT: -53 m Luka Pengov
o Skupno: 28. mesto Luka Pengov
o 11. mesto SLO reprezentance na ekipnem svetovnem prvenstvu v Hurgadi 2006
- Svetovno prvenstvo Renens 2005:
o STA: 5 min 07 sek (SP Renens 2005: 13. mesto) Mojca Studen
o DNF: 78 m (Svetovno prvenstvo Renens 2005: 7. mesto) Mojca Studen
o STA: 6 min 16 sec (16. mesto) Aleš Mencinger
- Državni rekordi - 2006:
o STA: 5 min 10 sek (1. krog državnega prvenstva: MAD Cup 2006 Maribor) Mojca Studen
- Državni rekordi - 2005:
o STA: 4 min 59 sek (2. krog državnega prvenstva MAD Cup 2006 Maribor) Mojca Studen
o CW: - 36 m (uradni trening za izbor slovenske reprezentance) Mojca Studen
o STA: državni rekord Aleš Mencinger
- Državni rekordi:
Prvi slovenski rekord STA: 5 min 59 sek Luka Pengov
Prvi slovenski rekord CNF: - 25m Luka Pengov
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Sekcija Jezero
Avtor besedila: Miha Rejc

Sekcija Jezero, ki jo vodi Miha Rejc, organizira
različne aktivnosti na Blejskem jezeru, nekatere
od teh so že tradicionalne:
- čistilna akcija čiščenja dna in obrežja Blejskega
jezera (letos 31. 5. 2014)
- božični potop in legenda o potopljenem zvonu
(decembra)
Poleg teh aktivnosti izvajamo tudi nekatere druge
akcije, popisujemo nahajališča in odstranjujemo
potujočo trikotničarko, iščemo potopljene
objekte, še posebej z veseljem pa raziskujemo
globine Blejskega jezera.
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ČISTILNA AKCIJA
V vseh enaindvajsetih letih čistilnih akcij smo s
pomočjo gostujočih potapljačev iz vse Slovenije
pa tudi tujine iz jezera odstranili velike količine
odpadkov vseh vrst. Letos smo poleg smeti
odstranjevali tudi invazivno vrsto tujerodne
školjke, potujoča trikotničarka oz. zebrasta
školjka “Dreissena polymorpha”. Tudi letošnja
akcija je potekala pod okriljem Potapljaške
zveze Slovenije, v sodelovanju z Ribiško družino
Bled, komunalnim podjetjem Infrastruktura Bled
in Zavodom za turizem Bled. Po zaključku akcije
smo se tako kot vsako leto tudi letos prijetno
družili na tradicionalnem pikniku.

BOŽIČNI POTOP (LEGENDA O POTOPLJENEM ZVONU)
Idejo o božičnem potopu smo prenesli iz
Avstrijske Koroške, kamor so nas potapljači gasilci, s katerimi smo sodelovali na področju
zaščite in reševanja, pred tem že trikrat povabili.
Pri njih je izgledal božični potop nekako takole:
zbrali smo se v Feldnu v gasilskem domu, se
preoblekli in odpeljali k Vrbskem jezeru, kjer je
bila zbrana kar precejšna množica ljudi. Potem
smo se potapljači - kakih 20, zbrali na pomolu in
se postavili v vrsto; sledili so nagovori župana,
župnika in vodje gasilcev. Zatem smo se potopili
v jezero; eden od domačinov je s sabo pod vodo
nesel majhno smrečico, okrašeno s kemičnimi
lučkami in jo tam tudi pustil. Po potopu je sledila
še mala zakuska v gasilskem domu.

Ko smo se leta 1995 vračali domov z enega teh
gostovanj, smo si rekli: “To pa zmoremo narediti
tudi mi na Bledu”. Tako smo se leta 1996 v
društvu odločili, da izvedemo prvi božični potop
v Blejsko jezero.
Tradicija se je ohranila in tako vsako leto na
božični dan, oživi znana blejska legenda o
potopljenem zvonu. Člani Društva za podvodne
dejavnosti Bled v prijateljskem vzdušju z
gostujočimi potapljači z vse Slovenije tako vsak
božič ponovno dvignemo zvon želja iz jezerskih
globin. Prireditev je postala nepogrešljiv del
blejske turistične ponudbe v decembru, in je
prava paša za oči. Vsako leto privabi več tisoč
obiskovalcev.
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Odstranjevanje invazivnih školjk
Avtor fotografije: Rok Lesjak; Avtor besedila: Jure Žvan

Potapljači, člani DPD Bled smo ob koncu poletja
2012 opazili, da se po jezeru širi nova školjka.
Šlo je za invazivno tujerodno školjko potujočo
trikotničarko, oziroma znanstveno - Dreisseno
Polymorpho, ki smo jo prvič opazili že leta 2010.
O našem odkritju širjenja te školjke smo takoj
obvestili pristojne organe in se, ker nam je
podvodni svet Blejskega jezera neke vrste
drugi dom
in smo polymorpha
nanj prav vsi tudi čustveno
trikotničarka
Dreissena
navezani, odločili, da v svojem prostem času
pričnemo s pregledom jezera, določanjem žarišč
in odstranjevanjem školjk.

pri temperaturi vode, nižji od 12 C, zato je
odstranjevanje v tem času najbolj učinkovito.

Do aprila 2013, ko se je temperatura vode dvignila
nad 12 C, smo v 120 urah potopov opravili
čiščenje na polovici obalnega področja jezera,
do globine 8m. Školjke smo odstranili v največji
možni meri, vendar ne v celoti. Ena od največjih
ovir pri tem je bila slaba vidljivost v vodi, ki jo je
ob dvigu vodne temperature povzročil intenziven
Foto: Rok L
razvoj cianobakterij.

Do decembra 2012 je ekipa dvanajstih potapljačev pregledala jezero. Ugotovitve s približno
100 ur potopov smo zabeležili in ob pomoči mag.
Špele Remec Rekar in ARSO shranili v bazo
podatkov, o širitvi invazivne školjke.

V sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in
okolje, Občino Bled, ter Zavodom Symbiosis,
smo 25. 5. 2013, v Grajskem kopališču na Bledu
organizirali novinarsko konferenco, na kateri
so med drugim sodelovali Dr. Branka Tavzes,
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Mag. Špela
Rekar Remec, Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje, Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis in
Rok Lesjak, DPD Bled.

V najhladnejšem času leta smo zaradi varnosti
prekinili delo, a že konec letošnjega februarja,
takoj po stalitvi ledu nadaljevali z nadzorom in Pred poletjem in pričetkom kopalne sezone
odstranjevanjem školjk. Glavni razlog za to hitenje smo izvedli veliko čistilno akcijo, na kateri je
20 je bilo dejstvo, da se školjka ne razmnožuje sodelovalo 80 potapljačev iz vse Slovenije.

omogočila lažje in bolj učinkovito odstranjevanje.
Konec septembra smo organizirali še eno veliko
vseslovensko čistilno akcijo. Tako nam je do
začetka decembra 2013 uspelo opraviti ponoven
Do pričetka kopalne sezone smo potapljači pregled celotnega obalnega pasu Blejskega
DPD Bled v skupno 320 urah potopov pregledali jezera.
celoten obalni pas Blejskega jezera do globine
8 m in odstranili približno ¾ vseh invazivnih 21. decembra smo v sodelovanju s Sava
školjk. Čez poletje smo zaradi varnosti številnih Hoteli Bled v Kavarni Park na Bledu na tiskovni
kopalcev in drugih rekreativnih uporabnikov konferenci, na kateri so sodelovali dr. Mihael
jezerske vode opravljali nadzor in odstranjevanje Jožef Toman, dr. Rajko Slapnik, mag. Špela
Rekar Remec, župan občine Bled Janez Fajfar ter
školjk le v nočnem času ob pomoči svetilk.
predstavniki TNP, medijem in javnosti predstavili
rezultate svojega dela. Novo pridobljene podatke
smo primerjali s prejšnjim popisom populacije in
ugotovili, da se je na očiščenih mestih število
odraslih, s prostim očesom vidnih školjk,
zmanjšalo v primerjavi s prejšnjim stanjem. To
kaže na možnost trajnega omejevanja širitve
invazivne školjke v Blejskem jezeru.
Prvič v zgodovini teh tradicionalnih čistilnih akcij
smo glavno pozornost posvetili školjkam in ne
smetem.

Zaključek, ki ga lahko potegnemo iz primerjave
podatkov, kaže na to, da je omejevanje širjenja
invazivne školjke v Blejskem jezeru možno.
Ocenjujemo, da bi s stalnim nadzorom in
sprotnim odstranjevanjem invazivno zebrasto
Po vročem poletju smo sredi septembra ponovno školjko obvladovali v tolikšni meri, da ne bi imela
pričeli s pregledi nahajališč invazivnih školjk. bistvenega vpliva na ekosistem Blejskega jezera,
Odlična vidljivost v jezeru je olajšala delo in njegove obiskovalce in uporabnike.
LEGENDA
Pregled in sprotno čiščenje do globine 8m
Vir: http://www.dpdbled.si/potujoca-trikotnicarka

NAHAJALIŠČA IN POPULACIJA
POTUJOČE TRIKOTNIČARKE
STANJE: JANUAR 2013

Školjke niso opažene
VIMO ŠIRJ
TA

Školjke v številu: 1−10/m

2

RKE! US
IČA

Školjke v številu: ≥ 10/m2

2

3

1
20

E TRIKOTN
OČ

JE POTUJ
EN

Školjke v majhnem številu: ≤ 5/10m2

4

24
23

21

5

22
19

6
7

18

8
25

17

9

16
26

10
12

15
14

13

11

21

Legenda o kralju blejskega jezera
Avtor fotografij: Marko Osojnik, Avtor besedila: Rok Lesjak
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 meterskega kralja jezera
niso našli. Z vsako minuto iskanja jih je bolj skrbelo, da je
bil na fotografijah, ki so nastale istega jutra, Maks.

Som Maks, ki je veljal za največjo znano živo slovensko
sladkovodno ribo, je bil najbrž eden prvih potomcev
somov, ki so jih pred pribljižno 100 leti naselili v Blejsko
jezero.

Maksa je bilo najlažje, poleg enormne velikosti, prepoznati po
raztrganini na zgornji levi ustnici.
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Mladi somi zelo hitro rastejo. Že v enem letu so veliki 20 centimetrov
in tehtajo pol kilograma, v petih letih pa že tri kilograme; spolno
dozorijo v šestem letu starosti.

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.

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

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.
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
kako lepo so(a)mičko zaplodil nov zarod.

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 kak košček potopljenega 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 pregloboko 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.

Sprehajalcem se niti sanjalo ni, da meter pod sprehajalno potjo
domuje mogočni velikan. Maks je bil zaradi svoje velikosti med
slovenskimi potapljači izredno priljubljen. Skoraj vse življenje se
je zadrževal na istem mestu pod hotelom Toplice.

Po večdnevnem dežuranju otročjadi, 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 mu so mu šli v slast ostanki iz kuhinje hotela
Toplice, ki pa jih zadnih 20 let ni bilo več na meniju. Prav
zato je v drugi polovici prejšnjega stoletja največ pridobil

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
potopih navdušeno izmenjavali potapljači od blizu in daleč.
Zgodbe o prijaznem velikanu, varuhu Blejskega jezera,
ki so jih verjeli le tisti, ki smo se z s kraljem, v njegovem
jezeru, srečali iz oči v oči.
V spomin na našega velikega prijatelja,
potapljači Društva za podvodne dejavnosti Bled
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Skrivnosti Blejskega jezera

Avtorji fotografij: Rok Lesjak, Jure Žvan, Marko Osojnik, Avtor besedila: Rok Lesjak

V zadnjih letih smo potapljači Društva za
podvodne dejavnosti Bled (DPD Bled) odkrili
in raziskali kar nekaj zanimivosti Blejskega
jezera, nekatere od teh so znane le peščici
ljudi. Odkrili smo invazivno tujerodno školjko,
verjetno najstarejšo, sorazmerno dobro
ohranjeno potopljeno pletno, potopljen
moped, s katerim so v sedemdesetih letih
dirkali po zaledenelem jezeru. Določili smo
tudi najglobljo točko našega jezera. No, na
tem mestu pa se prične naslednja zgodba.
Že od prvih podvodnih korakov me je mučilo
vprašanje, kakšna in kje je največja globina
Blejskega jezera. Veliko let kasneje ter po več kot
30 opravljenih sistematičnih potopih v mračne
globine tako vzhodne kot zahodne kotanje
jezera, ki sva jih med leti 2009 in 2010 opravila
s kolegom geodetom in tehničnim potapljačem,
Mišom Djokićem še vedno nisem bil popolnoma
prepričan, da sva najglobljo točko res našla in
tako sem se obrnil na starešine našega društva.
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Nadalje sem sledil predlogu predsednika društva
DPD Bled Marjanu Lakoti, da jezero pregledamo
s klubskim sonarjem, kar smo oktobra 2011 tudi
storili. Sonar je potrdil pozicijo, ki sva jo našla
s kolegom Djokićem. Meritev smo dodatno
potrdili s ponovnim potopom na označeno
mesto, rezultate pa smo primerjali s kar štirimi
različnimi potapljaškimi računalniki.

Povrhu vsega smo iz čolna spustili na dno še
vrv z utežjo in izmerili njeno dolžino. Vsi trije
podatki o globini (sonar, računalniki in dolžina
vrvi) so se ujemali. Kakšna je trenutno največja
globina jezera, vam ta trenutek ne bom izdal,
saj o tem ne govori ta zgodba. Če jo pa vseeno
želite izvedeti, se toplo oblecite in potopite na
GPS koordinate:
Long: 14.08741008 Lat: 46.36203752.
Spodaj je namreč poleti in pozimi le 40 C.
Verjetno pa vas kljub temu zanima, kakšna je
povezava med iskanjem najglobje točke in
zgodbo, ki jo želim deliti z vami.

Slednja gre takole.
Med soniranjem sva z Marjanom naletela
na nekaj čudnega. Na posamezni poziciji v
jezeru se je sonar pričel sila čudno obnašati
in javljati napake. Na zaslonu so se namesto
globine prikazovale le črtice. Ko napaka po
več ponovljenih meritvah na istih mestih ni in ni
izginila, smo se odločili, da je čas, da se podamo
v globine jezera in odkrijemo skrivnost, ki leži za
temi meritvami.

potrebni dodatni potopi v globine jezera.
Pričelo se je skrbno načrtovanje potopa v globel,
med raziskovanjem pa smo v bližini locirali
še šest podobnih lukenj. Kljub vsemu smo še
vedno dopuščali možnost, da gre za izvir ali
požiralnik ter postavljali vsemogoče teorije, kako
neki bi luknje nastale, kot na primer: morda so
posledica eksplozij v preteklosti, morda gre za
ujete žepe metana, prekrite z muljem, morda le
za kak meter poglobljeno dno zaradi podvodnih
tokov, ali pa za del ledeniške murene. In ravno
zato, ker nismo vedeli, kaj nas čaka na dnu
brezna, smo prvi potop na dno dolgo in skrbno
načrtovali.
Med pripravljalnimi potopi smo s pomočjo
GPS-a natančno locirali največjo globel, na
njenem robu pa smo pripravili sidrišče, iz
katerega smo speljali vrv s pritrjeno bojo, ki je
nameščena nekaj metrov pod gladino jezera, a
še vedno vidna iz površja.

Prva sta se proti skrivnostni poziciji potopila
izkušena potapljača Marjan Lakota in Jože
Konc ter proti koncu potopa pred seboj opazila
temačen rob v nekaj, kar je izgledalo kot
nekakšno brezno oziroma vrtača. Sprejela sta
modro odločitev in prekinila potop.
O tej najdbi smo nemudoma obvestili pristojne,
ki skrbijo za jezero. Ovrgli so možnost, da bi
lahko šlo za požiralnik ali izvir, saj na Agenciji
Republike Slovenije za okolje opravljajo meritve
o količini pritokov v jezero in izliva skozi
Jezernico. Za nadaljna odkritja so bili torej
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Dne 8. julija 2013 sva se z Juretom Žvanom ob
pomoči varovalne ekipe na čolnu ter pripeta na
alpinistično vrv, pričela spuščati v globino. Na
globini 18 metrov je bilo globoko v mulj zarito
sidrišče, pred nama pa je zijalo črno brezno.
Kmalu sva videla, da je skoraj navpična stena
sestavljena iz nekakšnega strjenega mulja,
tako da sva previdno preplavala rob brezna.
Počasi sva plavala okrog globeli in ocenila, da
ima luknja okrog deset metrov premera v obliki
skoraj popolnega kroga. Previdno sva se, še
vedno pripeta na alpinistične vrvi, potopila v
globel. Vidljivost je bila manjša kot en meter,
dna pa kar ni in ni bilo. Končno sva ga deset
metrov globlje od roba le zagledala. Začudeno
sva ugotovila, da je dno skoraj popolnoma
ravno.

Z nežnimi udarci plavuti sva drug za drugim
plavala pol metra nad dnom ob robu stene. S
pomočjo kompasa in oznake, zarisane v strjen
mulj, sva vedela, kdaj sva obkrožila dno in
zaplavala proti sredini. Približno dva metra od
stene sva močno zategnila varovalno vrv in
poizkusila prebiti muljnato dno, da bi preverila,
če gre morda res za metanski žep. Kljub temu,
da sem roko zaril v mulj skoraj do ramena, je
dno »zdržalo«. S počasnimi udarci plavuti
sva nadaljevala potop proti sredini in po dveh
metrih zagledala čudovit podvodni »vulkan«, ki
je nežno zibal kot moko fino mivko in se važil s
prelepimi vrtinci.

Da, na dnu globeli je bil izvir.
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Sorazmerno dobra vidljivost se je ob najini
prisotnosti hitro izničila, tako da sva izplavala iz
globeli in se, sledeč kompasu, odpravila proti
morebitni drugi luknji. Kmalu sva jo našla. Ni
bila tako globoka in niti ne tako široka kot prva,

na dnu pa ponovno izvir. Nekoliko drugačen, a
nič manj privlačen. Kljub dvojnim jeklenkam in
primernim mešanicam v njih je bil čas, da potop
zaključiva. Z ekipo na
čolnu smo se namreč
domenili za točen čas
potopa. Dekompresijski
postanek na šestih metrih je bil pravi balzam, saj
sva bila zaradi dolgega
globokega potopa že
dodobro premražena.
Do poletja 2014 smo
opravili še dober ducat
potopov v luknje v vseh
letnih časih in v vseh
vremenskih pogojih. Kar
nekajkrat smo morali
zaradi zelo slabe, včasih
nične, vidljivosti potope
prekiniti. Do danes smo
evidentirali in posneli pet
od sedmih lukenj.

domnevam je tudi to, da ob nalivih ni možno
izmeriti količine vode, ki prihaja in odteka iz
jezera in zato do sedaj nihče ni opazil dodatnega

V naslednjem letu (2015) načrtujemo, da iz
izvirov vzamemo vzorce, izmerimo temperaturo,
PH, ipd.. Z analizami odvzetih vzorcev, ki jih bo
opravila mag. Rekar, se nadejamo, da bomo
nekoč izvedeli, od kod prihaja voda iz izvirov.
Trenutno predvidevamo, da po močnem dežju,
ko se v hribih nabere velika količina vode, leta izbruhne na dnu jezera kot nek podzemni
hudournik. Takrat je moč vode tudi takšna,
da je spodobna narediti 12 metrov globoko
globel, zbito iz blata. Nekakšno potrdilo našim

Tako nekako smo v DPD Bled ponovno odkrili
nekaj, kar do danes še nihče ni videl in s tem
odgrnili še eno tančico skrivnosti našega jezera.
Zgodba pa še zdaleč ni končana.

vira vode v jezero.

Pri raziskovanju globeli in podvodnih
izvirov so sodelovali:
Marjan Lakota, Rok Lesjak, Jure Žvan, Joža
Kralj, Pavel Kokalj, Dejan Jalen, Meta Zupančič
in Miha Rejc.

27

Fotosekcija

Avtorji fotografij: Rok Lesjak, Alojz Bernard, Vincenc
Švab, Jure Žvan ; Avtor besedila: Jure Žvan

Dejavnost podvodnih fotografov DPD Bled se je
pričela z letom 1975. Ob tem času je že tretje
leto delovala komisija za podvodno fotografijo
pri SPZ, katere člani so uspešno organizirali
tekmovanja oziroma srečanja podvodnih
fotografov Slovenije. Takratna tekmovanja
oziroma srečanja so bila organizirana z
namenom
druženja
in
izpopolnjevanja
podvodnih fotografov na temo foto-lova, ki je
vseboval fotografiranje kar največ različnih vrst
Vsako leto organiziramo klubsko prvenstvo, rib. Posnetki so morali biti estetskega videza,
katerega namen je predstaviti delo posameznikov ostri in korektno osvetljeni.
celotnemu klubu in izmenjati izkušenje med
klubskimi fotografi. Pri tem nam je s strokovnimi
nasveti v veliko pomoč Franc Goltez. Za člane
sekcije smo kupili fotoaparat, ki je na voljo za
izposojo, vsako leto pa dokupimo nekaj opreme.
S tem smo približali podvodno fotografijo prav
vsem v klubu, ki si to želijo.
Foto sekcija organizira več aktivnosti na
Blejskem jezeru. Zadnja leta jo vodi Jure Žvan.
V letošnjem in preteklih nekaj letih smo čez
poletje na otoku organizirali razstavo fotografij
na temo Blejskega jezera. Člani fotosekcije s
fotoaparatom skozi vse leto iščemo prečudovite
trenutke pod vodo in nad vodo, v okviru klubskih
akcij. Izbor najboljših fotografij je dostopen tudi
v fotogaleriji spletne strani DPD Bled.

ZGODOVINA FOTO SEKCIJE
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Tekmovanj podvodnih fotografov se je kmalu
po ustanovitvi DPD Bled pričel udeleževati
naš član Cene Švab, ki je v začetku s skromno
fotografsko opremo na tekmovanjih dosegal
zavidljive rezultate. Tri leta kasneje se je Cenetu
kot spremljevalec pridružil Franc Goltez in mu
z dosvetljevanjem pomagal pri ustvarjanju
uspešnih posnetkov. Leta1978 se je Cene
udeležil podvodno fotografskega potovanja v
Rdeče morje in posnel vrsto uspešnih fotografij.
Organiziral je tudi dia-projekcije s predavanji o
podvodnem svetu Rdečega morja. Leta 1979 nas
je Cene presenetil s kandidacijskim natečajem
fotografij v Parizu. Kot predstavnik Slovenije je bil
sprejet med 13. najboljših držav, ki so se istega
leta udeležile svetovnega prvenstva v podvodni
fotografiji “Sicilija 79”. Kvaliteta njegovih fotografij,
za katere je prejel vrsto nagrad in priznanj, je iz
tekmovanja na tekmovanje naraščala.

podvodnih fotografov v sladkih vodah na Bledu.
Za uspešno organizacijo srečanja smo bili deležni
pohval in odobravanj, saj smo kot novost poleg
klasičnega foto lova uvedli splošno kreativno
fotografijo. Ker slednja zahteva od fotografa
večjo razgledanost in strokovno usposobljenost,
je kvaliteta slovenskih podvodnih fotografov
bliskovito naraščala.

Leta 1982 je Narodni muzej pod vodstvom
ravnatelja Petra Petruja in Nuše Logar opravil
pregled dna v Blejskem jezeru. Ekipo potapljačev
so sestavljali predstavniki takratnega ZEM,
DRM Ljubljana in DPD Bled. Slednjo ekipo sta
sestavljala Mitja Šmid in Franc Goltez, ki je opravljal
fotografske posnetke pod vodo. Pregledano je
bilo dno okoli jezera do globine 10 m. Ugotovili
smo, da je koncentracija najdb največja pri Mlinu
in kopališču vile Bled in nekoliko manjša pri hotelu
Toplice. Najdb ni bilo na področjih, ki so bila v
preteklosti nasuta (Grajsko kopališče, Kazino,
Zaka).

V sredini leta 1996 je dolgoletni vodja podvodne
fotosekcije DPD Bled predal krmilo dokaj obetavni
Katji Lakota. Leta je skrbela, da je zanimanje za
to plemenito dejavnost pričelo strmo naraščati
predvsem pri mlajših članih DPD Bled. S svojo
domiselnostjo in sproščenim smislom organizacije
različnih prireditev je v društvo doprinesla navdih
in svežino, ki nam jo lahko zavidajo marsikatera
potapljaška društva.

Najdbe: najstarejša je železna halštatska sulica,
nato staroslovanski keramični lonček z delno
ohranjeno valovnico in križem na dnu, odkrit pri
kopališču vile Bled, visokemu srednjemu veku
pripisujemo temno-sivo lončenino, pomešano z
zrnci kremena, ki ima včasih znak na dnu v obliki
križa, peterokrakega znamenja, najden je bil tudi
lok. Veliko je bilo najdb t.i. “ljubenske keramike”,
katero datirajo etnologi v zadnji dve stoletji.
Število izdelkov pred, med in po drugi svetovni
vojni je veliko, vendar jih zaradi prvotnih namenov
ne omenjamo.
V letu 1984 je Franc Goltez poskrbel za bistvene
novosti pri organizaciji tekmovanj oziroma
srečanj podvodnih fotografov. Pri dotedanjih
organizacijah je bil običaj, da so se le-te
organizirale izključno na morju. Tako je DPD
Bled v letu 1985 organiziralo 1. odprto srečanje

Med letom 1989 in 1994 je predsedoval
slovenskim podvodnim fotografom naš član
Franc Goltez. Ob sodelovanju SPZ in DPD Bled
je organiziral vsakoletna srečanja in tekmovanja
podvodnih fotografov, skrbel za udeležbo na
natečajih fotografij, pripravil vrsto samostojnih
razstav in projekcij diapozitivov. V okviru
mednarodne organizacije CMAS je nudil pomoč
pri zapletenih urejanjih novih mednarodnih pravil
tekmovanj.

Z drugim tisočletjem se je intenzivneje organizirano začelo ukvarjati s podvodno fotografijo
nekaj mlajših članov. Tako vsako leto organiziramo
klubsko prvenstvo, katerega namen je predstaviti
delo posameznikov celotnemu klubu in izmenjava
izkušenj med klubskimi fotografi. Pri tem nam
je s strokovnimi nasveti v veliko pomoč Franc
Goltez. Za člane sekcije smo kupili fotoaparat, ki
je na voljo za izposojo, vsako leto pa dokupimo
nekaj opreme. S tem smo približali podvodno
fotografijo prav vsem v klubu.
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USPEHI NAŠIH FOTOGRAFOV V ZADNJIH LETIH DELOVANJA FOTO SEKCIJE:
2012

2014

Razstava podvodnih fotografij na Blejskem
otoku, julij, avgust, september
Sodelovanje na tekmovanju DRM Fresh 2012
Član DPD Bled: Bogdan Bricelj
3. mesto skupno v skupini »kompakt«
5. mesto v kategoriji »kreativa«
3. mesto v kategoriji »riba«
2. mesto v kategoriji »wide«

Poletna razstava podvodnih fotografij v Knjižnici
Bled, julij in avgust
Razstava podvodnih fotografij na Blejskem
otoku, julij in avgust
Sodelovanje na tekmovanju DRM Fresh 2014
DPD Bled 3. mesto ekipno
Član DPD Bled: Bogdan Bricelj
5. mesto skupno v skupini »kompakt«
5. mesto v kategoriji »kreativa«
4. mesto v kategoriji »riba«
5. mesto v kategoriji »wide«
Član DPD Bled: Jure Žvan
3. mesto skupno v skupini »DSLR«
3. mesto v kategoriji »kreativa«
3. mesto v kategoriji »riba«
3. mesto v kategoriji »wide«

2013
Poletna razstava podvodnih fotografij v Knjižnici
Bled, julij in avgust
Razstava podvodnih fotografij na Blejskem
otoku, julij, avgust, september
Razstava 12 podvodnih fotografij v Kavarni Park,
december, januar, februar
Sodelovanje na tekmovanju DRM Fresh 2013
Član DPD Bled: Bogdan Bricelj
5. mesto skupno v skupini »kompakt«
6. mesto v kategoriji »kreativa«
5. mesto v kategoriji »riba«
5. mesto v kategoriji »wide«
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V spomin
Radotu Pristovu in Borisu Bezlaju

“Morje - ko te enkrat uroči, te v svoji čudežni mreži zadrži za večno.”
Jacques Yves Cousteau

