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Drage kolegice, spoštovani kolegi!

Predzadnja številka revije Potapljač je že tradicionalno bogata s podvodno fotogra-
fijo in tudi letos je tako. V jesenskih dneh poteka Državno prvenstvo v podvodni 
fotografiji, Odprto prvenstvo DRM Open in eden vodilnih festivalov v podvodni 
fotografiji daleč naokoli, Vodan – memorial Smiljana Zavrtanika.
Ni naključje, da je prav podvodni fotografiji v Potapljaču namenjena tolikšna 
pozornost. Brez odličnih fotografij bi bila revija suhoparna in estetsko veliko bolj 
revna. Prav na področju podvodne fotografije se v Sloveniji lahko pohvalimo z 
daleč nadpovprečnimi standardi. Odlični posamezniki dosegajo vrhunske rezultate 
na mednarodni ravni in so v samem vrhu svetovne konkurence, njim ob bok in 
v pomembno dopolnitev pa stojijo prizadevni organizatorji, ki na osnovi bogatih 
izkušenj, spretnosti in predvsem zagnanosti ustvarjajo dogodke, na katerih se 
fotografi lahko predstavijo in si pridobijo nove izkušnje. 
Sinergija obojega, tekmovalcev in tekmovanj ali festivalov, je tista zmagovita 
kombinacija, ki zagotavlja uspeh. Dobro in mednarodno odmevno organizirani 
dogodki zagotavljajo visok nivo in temu primerno konkurenco, ki najboljše še 
dodatno motivira in vzpodbuja, dostopnost do tako vrhunskih dogodkov doma pa 
zagotavlja tudi širok krog mladih udeležencev, podmladka, iz katerega se bodo 
razvijale zmeraj nove generacije zmagovalcev.
Naj bo zahvala in čestitka organizatorjem, predvsem društvoma Vodan in DRM 
Ljubljana z njunimi partnerji, vzpodbuda za tako dobro delo in rezultate tudi v 
prihodnje, hkrati pa motivacija in vabilo drugim, da se jim pridružite. Izkoristite 
priložnost, ki je na tem področju v Sloveniji prav gotovo izjemna. 

dr. Mitja Slavinec

VROČA LINIJA 
OGLAŠEVANJA REVIJE 

POTAPLJAČ

031/623 486

e-mail: oglasevanje@spz.si

Založnik, tisk: 
Tiskarna aiP Praprotnik, 
Igor Praprotnik, s. p., Tavčarjeva 14, 
Černelavci, 9000 Murska Sobota
m.š.: 1530844, ID za DDV.: SI44940297
tel.: 02/534 15 00
e-mail: tiskarna.aip@siol.net
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POSLUŠAJ SVOJE SRCE                    
POD VODO -- BREZPLAČNO
Za omejen čas velja ponudba: kupite Galileo Terra potapljaški 
računalnik in prejmite komplet za  merjenje srčnega utripa 
brezplačno!  

Z brezplačnim HRM nadgrad-
nim kompletom PROMOCIJSKA 
CENA = 699€
Redna cena Galileo terra + HRM 
nadgradni komplet =899€ 
        
 
To je OMEJENA ČASOVNA 
PONUDBA po vsej Evropi, na 
voljo pri vseh pooblaščenih SCU-
BAPRO UWATEC trgovcih od 1. 
Julija do 30. Septembra, 2008.
Več informacij na:  
www.Scubapro.com

Nadgradni HRM komplet dodaja nove odlične lastnosti našemu  
revolucionarnemu računalniku Galileo terra:
--Upošteva vaš srčni utrip v odvisnosti od obremenitve in temu 
primerno kroji izračun dekompresije za vaš potop.
--Vaš srčni utrip je med potopom prikazan na zaslonu in shranjen 
v spominu za prikaz po potopu.
Namestitev: 
• Logirajte se na našo stran za nadgradnje
• Spraskajte mesto na kartici, da se pokaže  edinstvena koda 

za enkratno uporabo                                                                    
• Naložite HRM program direktno na Galileo terra preko      

IR naprave
• Nadgradni HRM komplet zajema kartico in Polar merilni 

trak srčnega utripa..

--Redna cena HRM nadgradnega kompleta je 200€ a je za omejen 
čas:  BREZPLAČEN!

· Galileo terra  je izdelan za zahtevnega potapljača, ki želi vse 
osnovne karakteristike naše revolucionalne Galileo tehnolo-
gije, brez brezžične povezave za merjenje pritiska v jeklenki. 
To je osnovni potapljaški računalnik naše Galileo linije.

· Galileo terra lahko nadgradite s sledečimi funkcijami, odvi-
sno pač od vaše zahtevnosti in vrste vaših potopov:

HRM nadgradnja:
Galileo je prvi in edini potapljaški računalnik z možnostjo me-
rjenja srčnega utripa. 
· Upošteva vaš srčni utrip v odvisnosti od obremenitve in temu 

primerno kroji izračun dekompresije za vaš potop.
· Vaš srčni utrip je med potopom prikazan na zaslonu in 

shranjen v spominu za prikaz po potopu. 
· Vsebuje Polar tehnologijo in trak za merjenje srčnega utripa.
· Vsebuje edinstveno kodo za nalaganje programa.

PMG nadgradnja
Predictive Multi-Gas al-
goritem vam dovoljuje 
uživati prednostih, ki jih 
prinaša uporaba mešanic 
z višjo vsebnostjo kisika, 
kot dodatkom vaši glavni 
dihalni mešanici.
· Kalkulacija za do 3 

različne mešanice.
· Predvideva preklop 

na novo mešanico in 
to vključi v izračun 
dekompresije.

· Predlaga preklop na 
pravilni globini, na 
osnovi predhodno 
nastavljenega parcial-
nega pritiska kisika za 
vsako mešanico.

· Simultano izračunava 
dekompresijsko shemo za vse možne kombinacije plinov.

· Vsebuje edinstveno kodo za nalaganje programa.
Ostale vrhunske funkcije:
· Navigacijski sistem z Digitalnim Kompasom. Galileo je oprem-

ljen z digitalnim kompasom s funkcijo spomina na celotnem 
območju. Vrhunska tehnologija kompasa dovoljuje pravilno 
delovanje, ne glede na položaj potapljačevega zapestja in 
omogoča grafično označitev nastavljene smeri. 

· Extra large dot-matrix zaslon je na voljo 3 oblikah. Za različne 
osebne zahteve in načine potopov, lahko Galileo hitro in eno-
stavno nastavimo za prikaz podatkov na 3 različnih oblikah 
zaslona.

· Tekstovni alarmi v več jezikih.  Vsi alarmi so prikazani na za-
slonu v obliki teksta. Na primer če se potapljač dviga prehitro, 
bo Galileo zapisal:  “ASCENT TOO FAST!” Teksti alarmov 
so lahko prikazani v enem od 6 jezikov (Angleški, Nemški, 
Francoski, Italianski, Španski in Holandski, še več pa jih bo v 
kratkem na voljo) in podprti z vizualnimi in zvočnimi opozo-
rili. 

· Prijaznost uporabniku. Ta večjezična funkcija je uporabljena 
tudi za vse druge elemente programa in menija. To, skupaj z 
ostalimi Galileovimi prijaznostmi do uporabnika, pomeni, da 
jer njegova uporaba enako enostavna kot uporaba mobilnega 
telefona. 

· Grafični prikaz podatkov. Galileo ponuja tudi grafičen prikaz 
zasičenosti tkiv in stopnje toksičnosti kisika. Grafični prikaz 
je razširjen na prikaz profila potopa na zaslonu med poto-
pom; če je zahtevana dekompresija, ali MB nivojski postanki, 
bo Galileo prikazal globine in trajanje v profilu potopa.  

· Personalizacija. Potapljač lahko v Galilea vnese svoje osebne 
podatke  (ime, kvalifikacija) in tudi podatke za kontakt v sili, 
medicinske podatke (kot npr alergije) in podatke o zavaro-
vanju, tako da so vsi ti podatki v primeru nesreče dostopni na 
zaslonu. 

· Profile Dependent Intermediate Stop (PDIS) optimizira vaš 
potop in povečuje varnost. PDIS opcija izračunava vmesne 
postanke na osnovi količine raztopljenega dušika v telesu, 
pri tem pa upošteva vaš trenutni potop, predhodne potope 
in dihalne mešanice.Ti predlagani postanki vam omogočajo 
zmanjšanje raztapljanja in počasno izločanje dušika, medtem 

Prevod: Tomaž Mihael Favai
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ko nemoteno uživate v potopu.   PDIS je edinstvena znan-
stvena aplikacija UWATEC-a, za varnejše in optimalnejše 
potapljanje, bodisi rekreacijsko ali tehnično. 

· Ekskluzivni UWATEC dosežki: možnost nadgrajevanja Gali-
lea Terra s pomočjo IR naprave. Možno je nalaganje nadgrad-
nih kompletov tudi preko interneta (PDIS,novi jeziki in druge 
funkcije) V Terro lahko naložite sledeče dodatne nadgradne 
komplete:

-- Galileo merilec srčnega (HRM), razvit skupaj s Polarjem 
(vodilna svetovna znamka merilcev srčnega utripa) Me-
rilec srčnega utripa ni bil do sedaj še nikoli uporabljen v 
potapljaškem računalniku, dokler nismo izdelali Galileo sol. 
Ta tehnologija ne samo da meri in shranjuje srčni utrip med 
potopom, ampak omogoča računalniku oceniti intenzivnost 
napora in s tem prilagajanje izračuna dekompresije, v skladu 
z fiziologijo potapljanja.

-- Predictive Multi-Gas. UWATEC ov ZH-L8 ADT MB PMG 
algoritem dovoljuje Galileu uporabo do 3 različnih mešanic 
Nitroxa (21-100% O2) med potopom in izračun sheme dvi-
govanja za vse možne kombinacije programiranih mešanic. 
Rezultat različnih kalkulacij dekompresije je lahko prikazan 
na zaslonu. 

· Vključuje vse napredne UWATEC tehnologije: ZH-L8 ADT 
MB adaptativen algoritem, ki upošteva različne potapljačeve 
postopke pod vodo in pogoje okolja, ob tem pa uporablja 
preizkušeno UWATEC ovo tehnologijo preprečevanja na-
stanka mikromehurčkov, s šestimi s strani potapljača nasta-
vljivimi nivoji zaščite in je kompatibilen za vse mešanice Ni-
troxa. Vse to postavlja Galileo korak pred ostale. 

· SmartTRAK se uporablja za prilagajanje Galileovih nastavi-
tev in prikaz vseh podatkov v zvezi s potopom. Galileov spo-
minski čip lahko shrani podatke čez 100 ur profilov potopa 
in 100 bitmap slik, kot na primer sliko potopljene ladje za 
pomoč potapljaču pri orientaciji.

· Zaradi z oljem polnjenega prostora z elektroniko, prenese 
Galileo maksimalno globino 330 metrov ( EN13319 standar-
di), medtem ko je baterija nameščena v z zrakom polnjenem 
prostoru, kar omogoča zamenjavo baterije s strani uporab-
nika. 

Za več podrobnosti o Galileo Terra, Galileo sol, PDIS opciji in 
ostalem obiščite www.scubapro.com, Brnčičeva 13, 1000 Ljublja-
na; Tel: 01 - 563 2177; Fax: 01 - 563 2178; Gsm: 041 676 279; 
Email: tomaz@scubatom.net

ZAPRTI DIHALNI KROG (RE-
BREATHER) – RES NEKAJ 
NOVEGA?
Ko dihamo, porabljamo 
kisik in med drugim proiz-
vajamo tudi ogljikov diok-
sid. Pri dihanju zraka na 
odprti dihalni krog običajno 
potrošimo le četrtino 
razpoložljivega kisika, pre-
ostanek pa izdihnemo v 
okolico skupaj z dušikom 
in ogljikovim dioksidom. 
V zaprtem dihalnem krogu 
(v nadaljevanju poimeno-
vanem »rebreather«) pa izdihan zrak kroži in se za vsak vdih 
»obnavlja«, da ga lahko ponovno vdihnemo. Ogljikov dioksid se 

absorbira, doda 
pa se kisik, da 
se nadomesti po-
rabljenega. Tako 
plin v rebreather-
ju ostaja primer-
en za dihanje.
Čeprav se glede 
na zgoraj napisa-
no zdi, da so re-
breatherji nova 
pogruntavščina, 

so se v resnici uporabljali veliko prej kot odprti dihalni krog. 
Nenazadnje celo oblika cevi in ustnika enostopenjskega regulatorja 
na odprti krog spominja na obliko rebreatherjevih dihalnih cevi.
Leta 1620 naj bi v Angliji Cornelius Drebbel napravil podmornico 
na vesla. Za »obnavljanje« zraka v notranjosti naj bi v ponvi seg-
reval soliter, ki bi ob tem sproščal kisik. Na ta način se je soliter 
spreminjal v natrijev ali kalijev oksid oziroma hidroksid in ta naj 
bi iz okoliškega zraka absorbiral ogljikov dioksid. Če je zadeva res 
delovala, je nevede izumil nekakšen rebreather. Pol stoletja kasne-
je, natančneje leta 1680, je Italijan Giovanni Borelli predlagal, da 
bi pod vodo lahko dihali tako, da bi preko zaključenega dihalnega 
kroga vdihovali en in isti zrak, ki bi se v bakreni cevi hladil. Vlaga bi 
se tako v njej kondenzirala in izločile naj bi se vse nečistoče.
Prvi uspešni praktični poskus dihanja preko zaključenega dihalnega 
kroga je bil opravljen v letu 1726, prvi resnejši rebreather pa je leta 
1878 razvil angleški mornariški častnik Henry Fleuss. Uporabil je 
vodotesno gumijasto masko in dihalni meh, priključen na bakreno 
jeklenko kisika. Kot absorber ogljikovega dioksida je uporabil pre-
divo, namočeno v raztopino jedkega kalijevega karbonata. Test je 
izvedel z enournim dihanjem v vodnem rezervoarju, kasneje pa v 
morju na globini približno pet metrov. Fleussov aparat je bil v re-
alnih pogojih prvič uporabljen leta 1880, ko je z njegovo pomočjo 
potapljač Alexander Lambert uspel v potopljenem tunelu zapreti 
vrata prekata. Potapljači s trdimi čeladami jih zaradi strahu pred 
tokovi in zapletanjem cevi, po katerih so jim z gladine dovajali zrak, 
niso mogli. V začetku 20. stoletja so prve uporabne rebreatherje 
izdelali pri angleškem Siebe Gormanu in nemškem Drägerju. Na-
jprej za reševanje iz rudnikov, kasneje tudi za potapljanje.

PREDNOSTI IN SLABOSTI ZAPRTEGA DIHALNEGA KROGA
Prednosti zaprtega dihalnega kroga pred odprtim dihalnim krogom
-Ekonomičnost izrabe dihalnega plina: to je glavna slabost odprte-
ga dihalnega kroga. Pri odprtem dihalnem krogu vsak vdih v celoti 
tudi izdihnemo v okolico. Ko dihamo zrak, vdihujemo približno 
21 % kisika, izdihnemo pa med 15 in 16 % kisika. Izrabimo torej 

Igor Vrhovec
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le približno 25 % razpoložljivega kisika. Z 
globino se neučinkovitost odprtega kroga 
le še slabša, saj je kisika v dihalnem krogu 
zaradi večanja pritiska okoli vse več, naša 
poraba kisika pa ostane enaka.
-Razmerje »masa/trajanje potopa«: je pov-
ezano z ekonomičnostjo izrabe dihalnega 
plina in je pri uporabi rebreatherja za 
potapljača veliko ugodnejše od odprtega 
kroga.
-Dehidracija: plin v jeklenki je zelo suh, 
saj bi v nasprotnem primeru notranjost 
jeklenke zelo rjavela. Pri potapljanju z 
odprtim krogom vsakokrat vdihnemo 
zelo suh zrak, ki pripomore k dehidraciji. 
Zaprti dihalni krog pa omogoča dihanje 
bolj vlažnega zraka in s tem varnejši potop, 
saj je dehidracija eden od pomembnejših 
dodatnih faktorjev, ki povzročajo dekom-
presijsko bolezen.
-Izguba toplote: zrak iz jeklenke se ob ek-
spanziji na pritisk okolice ohlaja in zato 
je zrak, ki ga pri odprtem krogu vdihu-
jemo, hladnejši od temperature okolice. 
Potapljač se tako z vsakim vdihom ohlaja. 
Pri zaprtem dihalnem krogu dihamo od 
prejšnjih vdihov segret plin.
-Količina plinov: jeklenka odprtega kro-
ga je omejena na en plin. Rekreativni 
potapljači na odprti krog uporabljajo le 
en plin, tehnični potapljači pa na potopu 
uporabljajo več dihalnih plinov, zaradi 
česar morajo s seboj nositi tudi več jek-
lenk. Rebreather glede na globino potopa 
prilagaja dihalno mešanico, ki je ves čas 
idealna.
-Hrup: vsak izdih zraka spremlja hrup 
izdihanih mehurčkov. Mnogo manjših 
živali se tega hrupa ustraši, zaradi česar 
jih je težko opazovati ali fotografirati. Re-
breatherji so tihi!

Slabosti zaprtega dihalnega kroga
Kot velja za večino reči v življenju, nič 
ni zastonj. Tako ima zaprti dihalni krog 
v primerjavi z odprtim dihalnim krogom 
tudi določene slabosti:
-Zahteva dodaten trening.
-Nakup sistema je dražji in strošek upo-
rabe je višji.
-Konstrukcija je bolj zapletena.
-Čisti kisik in nitrox povsod nista dobav-
ljiva.
-Absorber za ogljikov dioksid povsod ni 
dobavljiv.

VRSTE ZAPRTIH DIHALNIH 
KROGOV
Najprej poglejmo »stari« odprti dihalni 
krog: enostopenjski regulator. Iz jeklenke 
vdihnjen zrak je v ustnik regulatorja skozi 

nepovratni ventil prihajal po fleksibilni cevi 
preko enega od ramen potapljača, izdihnjen 
zrak pa je potoval skozi drugi nepovratni 
ventil po drugi fleksibilni cevi preko njegov-
ega drugega ramena. Ta izdihnjen zrak je 
nato izhajal skozi končni nepovratni ventil 
v okolico.

Polzaprti dihalni krog
V osnovi je zasnovan podobno kot enosto-
penjski regulator, vendar plin ne izdihujemo 
v okolico, ampak ostane v dihalnem krogu, 
v tako imenovani »dihalni vreči«. Izdihan 
plin ima manj kisika in več ogljikovega diok-
sida od vdihnjenega plina. Zato izdihan plin 
nato potuje preko absorberja ogljikovega di-
oksida, kjer se ogljikov dioksid absorbira in 
plin lahko spet vdihnemo. Vendar je na ta 
način količina kisika iz vdiha v vdih manjša 
in plin kmalu ni primeren za dihanje. Zato 
se preko šobe v dihalni krog iz jeklenke 
ves čas vpihuje določena količina svežega 
plina, ki nadomesti porabljen kisik. Vpi-
hana količina je odvisna od želene količine 
kisika, največje planirane globine potopa in 
potapljačeve porabe.
Ker svež plin ves čas vpihujemo, gredo iz 
polzaprtega dihalnega kroga mehurčki 
občasno v okolico. Odtod ime »polzaprti 
dihalni krog«, saj ni popolnoma zaprt.

Zaprti dihalni krog
Princip delovanja zaprtega dihalnega kroga 
je podoben polzaprtemu dihalnemu krogu, 
le da se v dihalni krog sveži plin ne vpihuje 
ves čas, pa tudi iz dihalnega kroga mehurčki 
običajno občasno ne izhajajo.
Vpihovanje svežega plina (običajno kar 
kisika) za nadomestitev porabljenega kisika 
kontrolira elektronika, ali pa se preko ven-
tila neprestano vpihuje le količina kisika, ki 
je enaka porabljeni količini.

ZAKLJUČEK
Kot z vsemi potapljaškimi dihalnimi 
pripomočki je tudi za rebreatherje pomem-
bno, da imajo izdelki za uporabo v Evrop-
ski uniji oznako CE, ki zagotavlja kakovost 
izdelave in ustrezno majhen upor dihanja.
Zaprti dihalni krog je dražji od odprtega 
in njegova uporaba zahteva kar nekaj tren-
inga. Vendar nam omogoča relativno enos-
tavno in poceni izvajanje daljših in globljih 
potopov. Ob pogosti uporabi dihalne 
mešanice trimix (kisik, helij, dušik) se nam 
strošek nakupa rebreatherja lahko povrne 
že v dveh ali treh letih. Zato so rebreatherji 
v svetu že kar nekaj časa vse bolj popularni 
med potapljači na globlje potopljene ladje 
in takšni v zadnjem letu postajajo tudi pri 
nas.
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IZOBRAŽEVANJE

PLOVNOST POTAPLJAČEV
Potapljanje je postalo ena najbolj privlačnih in razširjenih 
oblik sprostitve in rekreacije, ki pa glede na specifiko bivanja 
v podvodnem okolju, zahteva tudi temeljito usposobljenost z 
veliko strokovnih znanj iz različnih področij. Pogosto slišimo, 
da se le redko kje drugje treba naučiti toliko medicine in 
fizike kot prav pri potapljanju. Ker se velika večina s temi 
vsebinami po opravljenem šolanju več ne srečuje, je toliko 
pomembneje pri usposabljanju potapljačev uporabiti čim več 
nazornih didaktičnih pripomočkov, ki bodo zagotovili ust-
rezno razumevanje. V ta namen si bomo ogledali primer kako 
lahko plovnost potapljačev in vpliv povečanega pritiska vode 
na potapljača prikažemo s preprostim pripomočkom, kartez-
ijskim plavačem. Uravna-
vanje plovnosti je tudi ena 
najpomembnejših prvin, 
ki se jih morajo tečajniki 
naučiti med potapljaškim 
tečajem, zato so didaktični 
pripomočki s tega področja 
še toliko bolj dobrodošli. 
Kartezijski plavač mnogi 
poznate kot napravo za 
določanje sladkorja v gro-
zdnem moštu ali alkohola v 
vinu, še bolj pa so razširjeni 
kot termometri (različne 
kroglice, ki nekatere pl-
avajo, druge pa potonejo 
odvisno od temperature 
okolice). 
Enostaven model nared-
imo tako, da v plastenko 
do roba natočimo vodo, 
vanjo potopimo navzdol 
poveznjeno epruveto in 
plastenko zapremo. Epru-
veta v katero je ujet zrak 
plava na vrhu, tik pod 
zamaškom.
Če z roko pričnemo 
stiskati plastenko, se pri-
tisk v njej povečuje in 
prostornina zraka v epru-
veti se zmanjšuje (voda 
prične vdirati v epruveto). 
Če plastenko še bolj stis-
nemo, se zrak stisne do 
te mere, da postane sila 
njegovega vzgona manjša 
od sile teže epruvete in le-ta se potopi na dno (če plastenke 
ne moremo dovolj stisniti, v epruveto preden jo vstavimo v 
plastenko, natočimo malo vode). Bolj kot plastenko stiska-
mo, več vode vdre v epruveto in hitreje se potaplja. 
Podobno je pri potapljačih. Potapljač z nevtralno plovnos-
tjo se potopi nekoliko globlje zaradi česar naj deluje večji 

pritisk (to smo simulirali s stiskanjem plastenke) in zrak 
v njegovem kompenzatorju se stisne. Potapljaču se vzgon 
zmanjša in začne se potapljati. Bolj kot se potaplja, večji je 
pritisk in zrak v kompenzatorju se še bolj stisne, potapljač 
se potaplja še hitreje (kot epruveta, še plastenko stisnemo z 
vso močjo). 
To je lahko zelo nevarno, še posebej pri začetnih potapljaških 
tečajih, ko imajo potapljači običajno nekoliko več uteži in 
zaradi tega tudi več zraka v kompenzatorju. Sprememba pros-
tornine kompenzatorje in s tem hitrost padanja potapljača 
je namreč tem večja, čim več zraka je v kompenzatorju. To 
lahko postane še posebej nevarno v globoki vodi, zato naj 
se začetniki striktno izogibajo potopom v vodah, globljih od 
največje globine za katero so usposobljeni. 
Potapljač hitro padanje zaustavi tako, da kompenzator pol-
ni z zrakom iz jeklenke. Zaradi tega se prostornina v njem 
poveča in vzgon spet postane večji od teže, potapljača prične 
dvigovati proti površini. Pot je ravno obratna kot prej, tlak 
se zmanjšuje, prostornina se zmeraj hitreje povečuje in 
potapljača lahko zelo hitro dvigne na površino, kar je ne-
varno vsaj zaradi dveh stvari, dekompresijskega prekrška in 
še hujše, možnostjo barotravme pljuč.
Tudi ta primer lahko lepo demonstriramo s kartezijskim 
plavačem. Plastenko stisnemo toliko, da epruveta pade na 
tla, potem pa stisk roke počasi spustimo. Tlak se zmanjša, 
voda nekoliko vdre v epruveto, ki se kontrolirano dvigne. V 
drugem primeru pa stisk roke hitro spustimo  (to je isto kot 
če bi na hitro napolnili kompenzator plovnosti) in epruveta 
se bliskovito dvigne na vrh.
Vidimo, da je kartezijski plavač enostavni pripomoček s 
katerim lahko zelo nazorno prikažemo vsaj dve pomembni 
zakonitosti:
1) z naraščajočim tlakom (pri potapljanju to pomeni 
naraščajoča globina) se zmanjšuje prostornina zraka in
2) z zmanjševanjem prostornine se zmanjšuje sila vzgona in 
telo se zmeraj hitreje potaplja.
Oboje je zelo pomembni za varno potapljanje saj predvsem 
pri potapljačih začetnikih zahtevata veliko veščine pri roko-
vanju s kompenzatorjem plovnosti, zato prav temu velja na-
meniti še toliko več pozornosti.

dr. Mitja Slavinec

Koledar 2009

Cena v prednaročilu (do 1.12.2009) je 5 €
Koledarje lahko naročite na naslovu spz@spz.si
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Podvodna fotografija je, poleg dopustniškega fotografiranja 
pod vodo, tudi uradna športna disciplina in tekmovalna pano-
ga. Na tem področju obstajata dve obliki tekmovanj, kjer po-
stavimo svoje znanje pred žirijo in se na tak način pomerimo s 
sotekmovalci. Prva oblika tekmovanja so fotografski natečaji. 
Bistvo natečajev je, da fotograf izbere ustrezne fotografije, ki 
jih je posnel, bodisi v domačem okolju bodisi na kakšnem 
potovanju po tujini. Te fotografije se navadno, v skladu s 
pravili natečaja, računalniško obdela, razdeli v kategorije in 
pošlje organizatorju. Praviloma so fotografije, ki sodelujejo na 
natečajih, najvišje kakovosti.
Druga oblika tekmovanja pa so fotografske tekme. Glavna 
razlika je, da pri teh tekmovanjih vsi fotografi tekmujejo hkra-
ti. Na ta način vsi fotografirajo v istem akvatoriju, pod skup-
nimi vremenskimi in ostalimi pogoji ter enakimi časovnimi 
omejitvami. Po končanem fotografiranju organizator prevza-
me narejene posnetke brez možnosti dodatne računalniške 
obdelave. V to obliko tekmovanja sodi tudi državno prvenstvo 
v podvodni fotografiji, ki je združeno z odprtim prvenstvom 
DRM Open.
Letošnja osrednja tekma v podvodni fotografiji je že tradicio-
nalno potekala v Piranu. Prvenstvo je organiziralo potapljaško 
društvo DRM Ljubljana pod okriljem Slovenske potapljaške 
zveze. Tekmovanje je gostil in logistično podprl potapljaški 
center SUB-NET Piran, izbor fotografij, žiriranje, projekcija 

fotografij in podelitev nagrad pa se je odvijalo na Morski 
biološki postaji.
Že zjutraj smo videli, da udeležence čaka težko delo, saj je pi-
ransko punto neusmiljeno pretepala burja. Morje se je penilo, 
valovi pa so tolkli ob betonsko ploščad in dvigovali kaplje, ki 
jih je veter nesel vse do ceste in bližnjih kavarnic. Valovi so 
dvignili mulj z dna in ustvarili vse prej kot idealne pogoje za 
fotografiranje pod vodo. Organizatorji smo bili zato primora-
ni razširiti akvatorij na južno stran Pirana – do pristanišča. 
Ta del je bil v zatišju in je vsaj minimalno odgovarjal foto-
grafskim potrebam. Vidljivost je bila ocenjena na dva metra.
Registracija in verifikacija tekmovalcev in modelov je po-
tekala v potapljaškem centru. Pomemben del je tudi žrebanje 
tekmovalne številke, ki hkrati postane tudi šifra tekmovalca, 
njegovo ime pa ostane skrito vse do obdelave rezultatov po 
zaključenem delu žirije. Po verifikaciji so fotografi začeli se-
stavljati opremo, ob pol desetih pa smo se zbrali pred cen-
trom, kjer je delegat Slovenske potapljaške zveze, Marjan 
Richter, nagovoril udeležence in ob slovenski himni otvoril 
državno prvenstvo. Sledil je še pozdravni nagovor predsed-
nika DRM Ljubljana, Aleša Musiča, in tekmovalci so se vrnili 
k potapljaški opremi. Tekmovanje se je začelo ob deseti uri in 
trideset minut.
Vsi tekmovalci so sodelovali na odprtem prvenstvu, lahko 
pa so izbirali med kategorijo »ljubitelji«, ki je rezervirana 

Jure Gasparič

1.
 m

es
to

 k
at

eg
or

ija
 r

ib
a 

– 
M

ar
co

 G
iu

lia
ni

DRM Open 08

Državno prvenstvo v podvodni fotografiji
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za lastnike kompaktnih aparatov, in kategorijo »tekmoval-
ci«, ki je obvezna za lastnike zrcalnorefleksnih aparatov, 
opcijsko pa se lahko v tej konkurenci pomeri tudi kakšen 
samozavesten lastnik kompakta. Vsak tekmovalec je lahko 
nastopil tudi na državnem prvenstvu, če je le ustrezal 
razpisnim pogojem, ki zahtevajo slovensko državljanstvo 
in športno licenco.
Na tekmovanju so razpisane tudi različne kategorije, ki 
zahtevajo od fotografa tematsko iskanje motivov in upo-
rabo različnih tehnik fotografiranja. S pomočjo kategorij 
se vidi »širina« in raznovrstnost fotografa. Na letošnjem 
državnem in odprtem prvenstvu so vsi fotografi morali od-
dati fotografije v skladu s tremi razpisanimi kategorijami: 
ambient, makro in riba.
Za iskanje motivov, ki ustrezajo posameznim kategorijam, 
so tekmovalci imeli na voljo pet ur časa. V tem času so 
lahko naredili poljubno število potopov, polnili jeklenke, 
menjavali objektive na aparatih, ali pa si privoščili vroč 
napitek v sosednjem baru. Pod vodo so lahko posneli polju-
bno število fotografij, vendar jih je na kartici dovoljeno 
oddati le 100.
Letošnjega prvenstva se je udeležilo 19 fotografov in 3 
modeli. Največ, kar petnajst, je bilo Slovencev iz štirih 
potapljaških društev, tekmovanja pa so se udeležili tudi 
trije fotografi iz Italije in eden s Hrvaške. Med fotoapa-
rati jih je bilo deset zrcalnorefleksnih in devet kompakt-
nih. Med DSLR aparati je bilo kar devet aparatov znamke 
Nikon in le eden Canon. Pri kompaktnih je bilo šest apa-

ratov znamke Canon in trije znamke Olympus. Letos se 
ni noben lastnik kompakta odločil tekmovati v skupini 
»tekmovalci«. Državnega prvenstva se je udeležilo dvanajst 
fotografov, in sicer pet z zrcalnorefleksnimi in sedem s 
kompaktnimi aparati.
Bližala se je pol četrta ura in fotografi so morali zaključiti 
s fotografiranjem. Eden od tekmovalcev je bil tako prevzet 
s fotografiranjem, da je pozabil na časovno omejitev. Po 
hitrem sestanku organizacijskega odbora smo se odločili, 
da zamudnika ne diskvalificiramo, temveč izbrišemo foto-
grafije, posnete po uradnem zaključku tekmovalnega dela.
Oddane kartice smo presneli na organizatorjev računalnik, 
jih ustrezno preimenovali in posneli na zgoščenko. Za 
razliko od lanskega leta sta izbor in oddaja seznama izbra-
nih fotografij potekala že isti dan na morski biološki postaj, 
saj smo hoteli dati žiriji v nedeljo več časa za ocenjevanje 
fotografij. Tekmovalci so na seznam napisali ime datoteke 
za vsako kategorijo, označili pa so lahko tudi smer rotiranja 
in preslikavo. Izbor fotografij je v nedeljo zjutraj prejela 
žirija v sestavi: Gianni Pecchiar, Milan Tomažin – Tyson in 
Arkadij Popovič – Dadi.
Fotografije so se ocenjevale po posameznih kategorijah, 
in sicer vse tekmovalne skupine (tekmovalci, ljubitelji) 
skupaj, in se šele v obdelavi rezultatov umestile v različne 
razvrstitve (tekmovalci, ljubitelji, državno). Vsak tekmo-
valec je v posameznih kategorijah zbral določeno število 
točk. Skupna uvrstitev je seštevek točk posameznih kate-
gorij. Pri rezultatih v nadaljevanju so najprej prikazane 
uvrstitve po posameznih kategorijah in razvrstitvah, na 
koncu pa skupni seštevki, ki določajo zmagovalce prven-
stva. Vse fotografije so se ocenjevale na projektorju JVC 
DLA-HD1.

Kategorija ambient:
Državno prvenstvo:
   1. Irena Čok – 24 točk
   2. Marko Gasparič - 21,5
   3. Oskar Marko Musić - 18
   4. Leon Želj - 17
   5. Ivo Gasparič - 15

1. mesto kategorija makro – Hinko Šolinc

Najlepši posnetek po izboru žirije – Marko Gasparič
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DRM Open:
“Tekmovalci”:
   1. Irena Čok – 24 točk
   2. Fabio Iardino - 23
   3. Rade Bojić - 22
   4. Andrea Tosi - 20
   5. Grega Verč - 19
“Ljubitelji”:
   1. Marko Gasparič - 21,5 točk
   2. Leon Želj - 17
   3. Ivo Gasparič - 15
   4. Maurizio Ballo - 14
   5. Melita Bubek - 13

Zaradi izjemno slabih vremenskih pogojev je bilo 
pričakovati slabše posnetke v kategoriji ambient, kar je 
žirija takoj opazila. Tekmovalci so si očitno zapomnili 
lanskoletno slabo ocenjene kompozicije s potapljačem 
in svetilko, saj ni bila letos oddana niti ena takšna fo-
tografija. Treba je poudarit, da je bilo letos tudi malo 
fotografskih modelov, saj si je marsikdo premislil ob 
pogledu na divjanje primorske burje in razburkano 
morje. Južna stran Pirana, ki je ambientalno veliko 
bolj enolična od severne, je bila v zatišju brez valov in 
prav uporaba modela bi izboljšala marsikatero fotogra-
fijo. Večino ambientalnih fotografij je bilo zaradi slabe 
vidljivosti posnetih v plitvini, sodeloval pa je tudi en 
pol-pol posnetek. Na četrto mesto se je, podobno kot 
lansko leto, zavihtela slika mikro-ambienta z morskim 
konjičkom, narejena s kompaktnim aparatom, ki je 
prepričala prav vse člane žirije.

Kategorija riba:
Državno prvenstvo:
  1. Marjan Kromar – 25 točk
   2. Hinko Šolinc - 24,5
   3. Oskar Marko Musić - 22
   4. Rok Kovačič - 20,5
   5. Irena Čok - 18

DRM Open:
“Tekmovalci”:
   1. Marco Giuliani – 27 točk
   2. Marjan Kromar - 25
   3. Hinko Šolinc - 24,5
   4. Oskar Marko Musić - 22
   5. Andrea Tosi - 21
“Ljubitelji”:
  1. Rok Kovačič - 20,5 točk
  2. Dejan Mavrič - 17
  3. Ivo Gasparič - 15
  4. Leon Želj - 14
  5. Jaka Ferjan - 12

Katregorija »riba« je postregla z najlepšimi fotografijami 
tekmovanja. Slabo vreme, veter in valovi so poskrbeli, da 
so bile tudi ribe plašne in nervozne, zato prevladujejo po-

snetki bentonskih rib in morskih konjičkov. Tudi v tej kategoriji sta 
se visoko uvrstili dve fotografiji, narejeni s kompaktnimi aparati. 
To sta bili fotografija morskega krulca ali kokota in fotografija fra-
tra nad rumeno žveplenjačo, ki sta bili prava popestritev med vrsto 
morskih babic in glavočev. Kot pri ostalih kategorijah so bile tudi 
tukaj tehnično neustrezne fotografije postavljene na rep kolone.

Kategorija makro:
Državno prvenstvo:
   1. Hinko Šolinc – 27 točk
   2. Irena Čok - 24,5
   3. Oskar Marko Musić - 22
   4. Jaka Ferjan - 18
   5. Dejan Mavrič - 17

DRM Open
“Tekmovalci”:
   1. Hinko Šolinc – 27 točk
   2. Marco Giuliani - 25
   3. Irena Čok - 24,5

1. mesto kategorija ambient – Irena Čok
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   4. Oskar Marko Musić - 22
   5. Rade Bojić - 21
“Ljubitelji”:
   1. Jaka Ferjan – 18 točk
   2. Dejan Mavrič - 17
   3. Ivo Gasparič - 16
   4. Matjaž Zupanc - 15
   5. Marko Gasparič - 14

Kategorija »makro« je postregla s pestrim izborom motivov. 
Izbrane fotografije so prikazovale gole polže, rakce, hobotni-
co, morske vetrnice, školjke, … Na vrhu so se zbrale slike golih 
polžev, ki so bile po mnenju žirije motivno in tehnično najbolje 
narejene. Letos je žirija, zaradi suma prestavljanja organizmov, 
tudi kaznovala fotografijo oranžnega obročkarja na črni spužvi. 
Po posvetu z organizatorji fotografija ni bila diskvalificirana, saj 
je prestavljanje precej kočljiva tema. Da bi nekoga lahko diskva-
lificirali, bi ga morali zalotiti na delu. V nasprotnem primeru je 
lahko kdo polža prestavil že prej, omenjeni fotograf pa je, nič 
hudega sluteč, naletel na barvno prekrasen motiv. Posledično 
je lahko krivo tudi pomanjkljivo poznavanje morske biologije. 
Če bi torej hoteli enolično dokazovati premikanja organizmov, 
bi morali za tekmovalce sestaviti seznam prepovedanih kom-
binacij, kar pa je, po pogovoru z morskimi biologi, popolno-
ma nemogoče. Zato je bila fotografija le kaznovana in je, s si-
cer prvega mesta, padla na povprečno sedmo. Fotograf se na 
odločitev žirije ni pritožil.
Slovenija je dobila novega državnega prvaka oziroma prvakinjo. 
Zasluženo si je, po dveh letih, to uvrstitev spet priborila Irena 
Čok. Drugouvrščeni v razvrstitvi za državno prvenstvo je bil 
lanski državni prvak Oskar Marko Musić, tretje mesto pa je po-
bral Hinko Šolinc. Vsi zmagovalci državnega prvenstva so člani 
DRM Ljubljana.

Skupna razvrstitev:
Državno prvenstvo:
   1. Irena Čok - 66,5 točk - državna prvakinja
   2. Oskar Marko Musić - 62
   3. Hinko Šolinc - 59,5
   4. Ivo Gasparič - 46
   5. Marko Gasparič - 45,5

DRM Open
“Tekmovalci”:
   1. Marco Giuliani – 68 točk
   2. Irena Čok - 66,5
   3. Oskar Marko Musić - 62
   4. Fabio Iardino - 61
   5. Hinko Šolinc - 59,5
“Ljubitelji”:
   1. Ivo Gasparič – 46 točk
   2. Marko Gasparič - 45,5
   3. Dejan Mavrič - 44,5
   4. Leon Želj - 42
   5. Rok Kovačič - 40,5

Rezultati v skupnem seštevku letos niso preveč presenetili. Prvo 
mesto odprtega prvenstva v skupini »tekmovalci« je spet odpo-
tovalo v Italijo, drugo in tretje pa je ostalo v slovenskih rokah. 
Zmagovalec je postal veteran med fotografi, Marco Giuliani, ki 
je prejel nagrado potapljaškega centra Kornati Diving, in sicer 
plačan potapljaški vikend za dve osebi na Dolgem otoku. Med 
Slovenci se je najbolj izkazala Irena Čok, tesno za petami pa 
ji je sledil lanski državni prvak Oskar Marko Musić. Oba sta 
dobila nagrade podjetja Scubatom iz Ljubljane. Letos smo med 
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uvrstitvami pogrešali lanskega zmagovalca odprtega prvenstva 
Michele Davina, ki se nam je zaradi obveznosti lahko pridružil 
šele v nedeljo na projekciji.
Med kompaktnimi aparati je prvo mesto v skupnem seštevku do-
segel debitant na tovrstnih tekmovanjih Ivo Gasparič, ki je zopet 
potrdil teorijo, da so tri povprečno ocenjene fotografije boljše kot 
dve dobro in ena slabše. V vseh kategorijah je med kompakti do-
segel tretje mesto, kar ga je zavihtelo na vrh skupne razvrstitve. S 
prvim mestom med kompakti si je priboril potapljaško LED sve-
tilko, ki jo je poklonilo podjetje CPA iz Ljubljane. Drugo mesto je 
zasedel lanskoletni zmagovalec med kompakti Marko Gasparič, 
na tretje mesto pa se je povzpel Dejan Mavrič iz potapljaškega 
društva DPD Soča.
Najlepši posnetek tekmovanja je tudi letos naredil Marko 
Gasparič s podobnim motivom morskega konjička kot lan-
sko leto in si s tem prisvojil glavno nagrado Skupine noriksub 
– potapljaški računalnik Suunto Vyper 2. Kot že omenjeno je fo-
tografija kandidirala za najvišjo uvrstitev v kategoriji »ambient«, 
vendar je bila uvrščena na četrto mesto, saj ni predstavljala po-
polnoma širokokotne fotografije. V tej panogi imajo makro-am-
bienti načeloma prednost pred mikro-ambienti. 
Kategorija »najlepši posnetek tekmovanja« oziroma »Best of 
Show« ni omejena s karakteristikami posameznih kategorij in 
žirija je, zaradi emocionalnega vpliva na gledalca in tehnične ko-
rektnosti, omenjeno fotografijo enoglasno sprejela kot najlepšo.
Letos so bili v povprečju zrcalnorefleksni aparati bolje ocenjeni 
kot kompaktni, kar potrjuje trditev, da je v podvodni fotogra-
fiji oprema še kako pomembna. Hkrati je to tudi znak, da se 
tekmovalci ob prehodu na digitalno tehniko počasi privajajo 
svojih kompletov. Seveda so bile tudi izjeme, saj so se nekateri 
kompaktni aparati uvrstili zelo visoko. To nam da vedeti, da sta 
pomembna tudi fotografova tehnika in izbira motiva, hkrati pa 

vidimo, da dobra oprema sama po sebi ne naredi nujno 
dobrega posnetka. Na tem 

mestu bi poudaril, da podvodna fotografija ni kvantitativna di-
sciplina, temveč kvalitativna. 
Fotografije se ne da objektivno ocenjevati in žirija ima zato zelo 
težko delo. Čeprav so v žiriji priznana imena tako podvodne 
kot tudi nadvodne fotografije, je točkovanje do neke mere vsee-
no podrejeno njihovemu mnenju in estetskim zgledom. Dru-
ga žirija bi fotografije lahko ocenila drugače, zato apeliram na 
slabše ocenjene fotografe, da ne izgubijo elana, hkrati pa opo-
zarjam visoko uvrščene fotografe, da ne pozabijo na treninge in 
samokritičnost. Podvodna fotografija je tesno povezana s foto-
grafom in prav razvoj fotografa se skozi leta odraža v njegovih 
posnetkih.
Zahvalil bi se še pokroviteljem, brez katerih tekmovanja ne bi 
mogli izpeljati. Glavni pokrovitelj je bil letos Skupina norik-
sub, ki nam je nudil logistično podporo, garderobe in štabni 
prostor za organizatorje, hkrati pa so poklonili glavno nagrado 
Suunto Vyper 2. Nagrade sta priskrbeli tudi podjetji Scubatom 
in CPA iz Ljubljane. Glavno nagrado v skupini »tekmoval-
ci« - vikend potapljanja s plačanim spanjem za dve osebi - je 
poklonil potapljaški center Kornati Diving z Dolgega otoka. 
Prepričan sem, da bo prejemnik nagrade navdušen nad podvo-
dnim ambientom Kornatov in okoliškega arhipelaga. Pokale, 
medalje in priznanja nam je letos spet poklonilo podjetje DVZ 
Ponikve, ki je za naša tekmovanja izdelalo visokokakovostne 
unikatne kovinske izdelke in papirna priznanja. Knjižne nagra-
de za državno prvenstvo je poklonilo potapljaško društvo Ma-
ribor, za malico pa je poskrbel Market Biser na Prvomajskem 
trgu v Piranu. Posebej se moram zahvaliti še podjetju Okolje 
Piran, ki je za udeležence tekmovanja v soboto in nedeljo odo-
brilo brezplačno parkiranje na parkirišču Fornače. Nenazadnje 
se moram zahvaliti še Vinogradništvu in kletarstvu Danimir 
Čok za steklenice prvovrstnega refoška in Slovenski potapljaški 
zvezi za finančno podporo. Predavalnico za izbor fotografij, 
žiriranje, projekcijo in podelitev nagrad je posodila Morska 
biološka postaja.
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Festival Vodan 2008
Zadnji vikend v oktobru so se v Novi Gorici že enajsto leto 
zapored zbrali ljubitelji podvodja, potapljanja in fotogra-
fije; številni obiskovalci iz Slovenije in tujine so se udeležili 
zaključne slovesnosti mednarodnega natečaja v podvodni fo-
tografiji Vodan 2008. 
Vodan 2008 je razširil svojo ponudbo dogajanja in prireditev 
ter se prvič predstavil kot festival. Poleg že tradicionalne foto-
grafske razstave, prireditve s projekcijo najboljših del in pode-
litvijo priznanj zmagovitim avtorjem, smo bili letos deležni še 
vzporedne razstave tematske literature v novogoriški knjižnici 
ter dogajanj na nekaterih drugih prizoriščih. Zelo dobro 
sprejete novosti so bile predvsem prireditve, namenjene foto-
grafom – delavnica za fotografe začetnike, ki jo je vodil prizna-
ni italijanski fotograf Fabio Iardino - ter vodeni ogled razstave 
najbolje ocenjenih fotografij, ki ga je izpeljal Gianni Pecchiar, 
predsednik Vodanove komisije. 
Tudi letošnji Vodan je potekal kot Memorial Smiljana Zavr-
tranika, pobudnika natečaja in njegove gonilne sile v prvih 
devetih letih. 
Podvodni fotografi so bili letos povabljeni k sodelovanju v kar 
dvanajstih fotografskih kategorijah. Poleg že ustaljenih kate-
gorij Ambient, Riba in Makro iz tropskih in hladnih morij ter 
fotografij iz sladkih voda, v katerih nastopajo predvsem foto-
grafi z zrcalno refleksnimi kamerami, so na svoj račun prišli 
tudi lastniki kompaktnih kamer. Ti so se prvič pomerili v treh 
ločenih kategorijah – tropska morja, hladna morja in sladke 
vode. Vodanova pravila so vsa leta zelo omejevala računalniško 
obdelavo fotografij, letos pa je bila v natečaj dodana kategorija 
“prosto”, v kateri so bile brez omejitev dovoljene kakršnekoli 
obdelave fotografije – pod pogojem, seveda, da je bila ta po-
sneta pod vodno gladino. Še ne uveljavljeni fotografi iz Slove-
nije so se pomerili v svoji kategoriji. Začetniki so se predstavili 
s portfolijem šestih fotogtrafij, vsi ostali pa s po največ tremi 
posnetki v vsaki posamezni kategoriji.
Vse fotografije so bile na natečaj oddane v digitalni obliki, ne 
glede na to, ali so bile posnete z digitalnim ali filmskim apa-
ratom.
Vodan 2008 je po udeležbi presegel vse dosedanje – svoja 
dela je oddalo 67 avtorjev iz 14 držav. Med fotografi so bili 
najštevilčnejši prav domači avtorji, saj je sodelovalo kar 27 
Slovencev.
Fotografije so pregledali in ocenili Gianni Pecchiar in Claudio 
Bertasini iz Italije ter Ciril Mlinar – Cic iz Slovenije, vsi trije 

izkušeni in uveljavljeni podvodni fotografi in snemalci. 
Komisija je imela polne roke dela, saj je morala izbrati 
najboljše izmed kar 747 prispelih fotografij.
Sodniki so najprej pregledali vse posnetke v posamezni 
kategoriji in skozi ponovno projekcijo točkovali vsake-
ga posebej. Fotografije z najvišjim seštevkom točk so 
pregledali še enkrat ter na osnovi umetniškega vtisa in 
tehnične izvedbe določili vrstni red prve deseterice. 
V kategoriji Portfolio začetniki je komisija ocenjeva-
la portfolije kot celoto – poleg kakovosti posameznih 
posnetkov je pomemben del h končni oceni prispevala 
motivska raznolikost in enakomerna kakovost posa-
meznega avtorja.

Že med ocenjevanjem je komisija izločila 16 fotografij. Razlog je 
bil napačna uvrstitev posnetka v kategorijo oziroma neupoštevanje 
omejitev predvidenih za posamezno kategorijo. V enem primeru 
je fotografija prikazovala morski organizem v nenaravnem okolju, 
ena fotografija pa je bila posneta nad vodno gladino.
Šele po zaključenem ocenjevanju se je izkazalo, da je ena od na-
grajenih fotografij v preteklosti že sodelovala na natečaju Vodan. 
Ker pravila to izrecno prepovedujejo, je bila fotografija diskvali-
ficirana, čeprav je zaradi tesnih rokov izvedbe natečaja prišla v 
katalog.
Seštevek vseh točk, ki jih je posamezen fotograf zbral v katego-
rijah Riba, Makro in Ambient iz tropskih in hladnih morij, ter s 
sladkovodnimi posnetki, je štel za nagrado Grand Prix Memoria-
la Smiljana Zavrtanika. 

Mirko Brulc, župan MO N. Gorica

Boris Vuga, predsednik org. odb. festivala Vodan

Aleksander Grum
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Največ točk je zbral 
Michele Davino 
(Italija) in si poleg 
plakete prislužil tudi 
lepo praktično na-
grado – potapljaško 
križarjenje med indo-
nezijskimi otoki. 
Seštevek točk, ki jih 
je posamezen foto-
graf zbral v katego-
rijah posnetkov z 
digitalnimi kompak-
tnimi kamerami v 
tropskih in hladnih 
morjih ter sladkih 
vodah, je štel za na-
grado (Prix) fotogra-
fov, ki uporabljajo 
kompaktne digitalne 
kamere. Največ točk 
je zbral slovenski fotograf Dejan Mavrič.
Ob otvoritvi ene od razstav najboljših 
fotografij lanskega natečaja se je razvil 
zanimiv pogovor med fotografi in bolj 
klasično likovno usmerjenimi obiskovalci 
o tem, kako različno na fotografijo – sliko, 
podobo – gledajo fotografi in likovniki. 
Letos so se organizatorji Vodana odločili 
to preveriti v praksi. Vseh 747 fotografij je 
tako pregledala še ena komisija, sestavlje-
na iz članov Društva likovnih umetnikov 
severne Primorske – slikarji Vladimir 
Bačič, Danilo Jejčič in Silvester Fakuč so 
izbrali najbolj likovno izrazno in najbolj 
dopadljivo fotografijo s stališča likovnih 
umetnikov, skratka “najbolj umetniški” 
posnetek letošnjega natečaja Vodan. Po-
sebno nagrado je prejela Melita Bubek za 
posnetek, ki mu je prvo mesto v kategoriji 

Kompaktne kamere – sladke vode dodelila 
tudi fotografska komisija. 
Fotografi in likovniki se navsezadnje vseeno 
ne razlikujejo tako zelo.
V sklopu 11. mednarodnega natečaja v po-
dvodni fotografiji Vodan 2008 je potekalo 
tudi likovno tekmovanje na temo “Morje, 
voda, življenje”, namenjeno učencem osnov-
nih šol. Poleg osnovnošolcev iz Slovenije so 
na natečaju letos prvič sodelovali tudi učenci 
dvojezičnih osnovnih šol iz zamejstva. Na 
natečaj se je odzvalo 36 osnovnih šol, svoja 
dela pa je oddalo 332 otrok.
Rezultati natečaja Vodan 2008 so bili javno 
razglašeni 25. oktobra v Novi Gorici na sla-
vnostni prireditvi v dvorani stavbe Mestne 
občine Nova Gorica. Priznanja in plakete za 
nagrajene avtorje je izdelal kipar Damijan 
Komel. 

Razstava najboljših 
fotografij natečaja 
Vodan 2008 bo do 
konca novembra na 
ogled v Novi Gori-
ci. Od 15. decembra 
do 15. januarja bo 
razstava gostovala v 
Trstu, kmalu zatem 
pa še v italijanski Go-
rici. Spomladanski 
postavitvi razstave v 
Kopru bodo sledila še 
gostovanja po neka-
terih drugih krajih v 
Sloveniji.

Več o festivalu Vodan 
2008 na www.vodan-
festival.org. 

Dejan Mavrič, prix pri kompaktnih kamerah

Skupinska fotografija po zaključku

Podelitev priznanj
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Kako si začel s potapljanjem, kaj te je najprej pritegnilo k tej dejavnosti?
Menda sem začel že pri treh letih, ko sem brez obotavljanja skočil v globlji del tedan-
jega novogoriškega bazena. Mama še hrani pokvarjeno uro, ki je ni utegnila sneti, 
preden me je skočila reševati. Sledilo je počitniško in kasneje dopustniško potapljan-
je na dah in občudovanje obalnega morskega pasu. Nazadnje sem odložil podvodno 
puško in 1999 opravil prvi potapljaški tečaj.

Zadnje čase te najpogosteje srečujemo kot podvodnega fotografa, sicer pa si kot 
potapljač aktiven tudi na drugih področjih. Veliko se potapljaš na razbitinah – lahko 
poveš kaj več o tem?
Vsaka ladijska razbitina ali drug potopljen objekt ima svojo zgodbo – od svojega 
nastanka do danes. Velikokrat se te zgodbe izgubijo, pozabijo, premešajo se podatki. 
Obisk, potop na ladijsko razbitino je običajno samo del sklopa dejavnosti za sestav-
ljanje take zgodbe. Nekaterih takih še nepojasnjenih zgodb sva se lotila s hrvaškim 
potapljačem Danijelom Frko in ena prav te dni dobiva nadaljevanje z javljanjem svo-
jcev potonjenih norveških mornarjev. Pošiljajo manjkajoče podatke in pripravljajo 
obisk kraja, kamor je morje naplavilo troje trupel in edinega preživelega.

Kje se največ potapljaš, kateri akvatorij je najbolj »tvoj«?
Za krajše potapljaške izlete sta nam Slovencem vsekakor najprimernejša Kvarner in 
Istra. V času uvedbe omejitev za samostojno potapljanje tujcev v hrvaškem Jadranu 

smo začeli pogosteje obiskovati Fieso. 
Že prej nisem omalovaževal malega slov-
enskega morja, odkar pa fotografiram, 
sem nad biološko raznovrstnostjo kar 
navdušen. Poskusno je v Fiesi postav-
ljenih nekaj betonskih kock, potopljena 
je stara jadrnica. Na grebenu najdemo 
vedno več živalskih vrst, ki se jih vse manj 
srečuje tudi na bolj oddaljenih jadranskih 
lokacijah. Zahvaljujoč Easydiverjevi na-
gradi na Vodanu bo v naslednji sezoni 
Sveta Marina »moj« akvatorij.

V zvezi s prejšnjim vprašanjem: katerega 
od dosedanjih potopov si si najbolj zapom-
nil? 
Težko bi izločil en sam potop, saj je 
potapljaška kariera precej raznolika in 
polna raznih mejnikov. Prvi izpitni po-
top, prvi nočni potop, prvič s trimixom 
do globine 70 m, reševanje prijatelja, prvi 
znaki globinske omame, prvič v jami, v 
deročem toku domače Soče, prvič v 
tropskem morju, prvič pod ledom, … 
Večinoma veseli in prijetni spomini, kot 
reševalec PRS pa sem opravil tudi nekaj 
manj prijetnih nalog.

Od kod navdušenje za podvodno fotografi-
jo, kaj te je pritegnilo k temu hobiju?
Kot potapljač sem bil priča prenekat-
eremu enkratnemu srečanju s podvod-
nimi prebivalci, igram svetlobe in senc, 
zanimivim oblikam morskega dna in 
podobno. Ujeti trenutek in ga ponesti s 
sabo na kopno je bil prvi izziv. Kasneje 
pride želja po izboljšavi tehnične izvedbe 
fotografije. Nazadnje se pojavi likovno 
izrazna vsebina. Ko se ti zgodi preskok 
s preprostega spominskega fotografiran-
ja sopotapljačev ali ribic, se začne 
neskončno iskanje popolne svetlobe, mo-
tiva, popolnega trenutka. 

Kje nabiraš znanje, kdo so tvoji zgledi, 
vzorniki?
Družil in potapljal sem se že s podvodn-
imi fotografi, vendar določene strokovne 
zadeve težko razumeš, dokler se z njimi 
ne spopadaš tudi sam. Sprva sem osnove 
in nasvete pobiral iz literature in pred-
vsem z interneta. Odkar se udeležujem 
tudi tekmovanj, je sodniško komenti-
ranje ocenjevanja fotografij izredno 
pomemben vir napotkov za izboljšave. 
Sotekmovalci so večinoma radodarni z 
nasveti, saj se ne počutijo ogrožene od 
skromno opremljenega »kompaktarja«. 
Nabor teoretičnega znanja niti ni kaj 

DEJAN MAVRIČ
Aleksander Grum



19

INTERVJU

hudo obširen, potrebno pa je veliko prakse, da se v danem trenutku vse 
sešteje in rezultat zapiše na senzor kamere.

Natečaji, na katere pošiljaš vnaprej pripravljene fotografije, natečaji preko 
svetovnega spleta, »splash-in« tekmovanja, kjer se tekmovalci pomerjajo s 
fotografijami, posnetimi na kraju dogajanja. Kako se odločaš, katerih tek-
movanj se boš udeležil oziroma kateri način tekmovanja ti je bližji, natečaj 
ali tekma?
Vsekakor je »splash-in« tekmovanje bolj stresno za fotografa, obenem pa 
postavlja vse tekmovalce nekako na isto raven glede bogastva akvatorija. 
Pri tekmovanju so tudi vsi udeleženci istočasno prisotni na kraju dogajanja 
in s tem so dani pogoji za prijetno druženje, izmenjavo mnenj, izkušenj in 
nasvetov. Avtorji na natečajih sodelujemo z najboljšimi posnetki iz cele 
sezone, zato je kakovost fotografij višja, družabno-izobraževalna plat pa 
je omejena na projekcijo in razglasitev rezultatov. Vsekakor je potrebno 
gojiti obe zvrsti, prednost pa dajem domačim dogodkom, kjer je osebni 
stik nenadomestljiv.

Sodeluješ tudi z drugimi podvodnimi fotografi iz Slovenije in tujine. Se 
srečujete, izmenjujete izkušnje, se lotevate skupnih projektov?
Kot fotografi smo pod vodo nekako vsak sam s svojo kamero proti grad-
nikom idealnega popolnega trenutka. V zadnjem času se večinoma pota-
pljam s klubsko kolegico Melito, ki tudi dosega lepe uvrstitve na tekmah. 
Navezovanje in poglabljanje stikov z vrhunskimi fotografi je bistveno 
pomembnejše, ko smo v vlogi organizatorja fotografskih natečajev in tek-
movanj. Največji skupni projekt je seveda Vodan 2009.

Kaj za podvodnega fotografa pomeni zmaga na Vodanu?
Smiljan je uspel Vodan dobro uveljaviti in vsako leto pritegniti k sodelovan-
ju  priznane in kakovostne mojstre podvodne fotografije, zato Vodan uživa 
ugled enega večjih tovrstnih dogodkov v tem evropskem prostoru. Zame 
pomeni rezultat seveda priznanje za številne minute pod vodno gladino, pa 
tudi ure učenja z literaturo ali računalnikom. Sem domačin iz Nove Gorice 
in sem vsakoletne projekcije natečaja Vodan obiskoval še preden sem začel 
s potapljanjem. Odkar tudi fotografiram, je zame aktivno sodelovanje na 
Vodanu praktično najpomembnejši dogodek v potapljaškem sezonskem 
ciklusu in je sploh stvar statusa. Zmaga je prav zato še prijetnejša. 

Kakšni so naslednji cilji?
Vodanova nagrada me napeljuje in skoraj zavezuje k prehodu v višji kakov-
ostni razred opreme. Ker to še poleg nagradnega kupona zahteve precejšen 
vložek sredstev, bom preudarno sestavljal naslednjo konfiguracijo. Medtem 
pa me pod vodno gladino čaka še veliko nezabeleženih trenutkov. In upam, 
da tudi dobra luč.
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BUNAKEN, 
LEMBEH STRAIT - 
NEDOTAKNJENI RAJ 
SEVERNEGA SULAWESIJA
Na kaj večina ljudi pomisli, ko jim omeniš Indonezijo in Sulawesi? 
Večina njih ve, da je Indonezija največja muslimanska država na 
svetu, pri Sulawesiju pa nekateri že sprašujejo, kje pa je to? No pri 
nas potapljačih je to malce drugače; za nas je ta otok raj na zemlji, 
oziroma raje raj pod vodo. Tudi potovanje do tega raja je dokaj 
komplicirano, saj iz naše majhne Slovenije ni direktnih letov v In-
donezijo. Za iskanje letov in cenovno sprejemljivih letalskih kart 
sva porabila veliko časa in obiskala kar nekaj internetnih strani. 
Ker je otok turistično še dokaj nerazvit tudi ponudba nastanitev 
ni zelo pestra. 
Tako sva se konec aprila odpravila na pot. Pot do Sulawesija naju je 
vodila iz Brnika preko Frankfurta, Kuala Lumpurja ter Jakarte do 
Manada na Sulawesiju. V skladu s tradicijo letalske družbe Garuda 
Indonesia je imelo naše letalo seveda zamudo, zato sva si lahko v 
Jakarti na račun Garude privoščila odlično večerjo. V Manado, 
sedež severne province Sulawesija, sva prispela v zgodnjih jutranjih 
urah. To mesto s svojim izredno živim glavnim pristaniščem zaradi 
svoje indo-pacifiške lege in bogate raznovrstnosti morskega sveta 
privlači predvsem tiste, ki se navdušujejo nad potapljanjem v Ma-
nadu, Bunaknu oz. Lembeh Straitu. Po vseh ceremonijah, 
pregledovanja vize in potne-
ga lista sva 

končno stopila iz letališča. Tu pa naju je kljub zelo zgodnji jutranji 
uri čakal nasmejan predstavnik hotela na Bunaknu in naju odpeljal 
v manjši hotel v Manadu, kjer sva prenočila, saj vozi čoln do otoka 
Bunaken samo dva krat na dan. Po kratki noči in obilnem zajtrku 
sva se odpravila na ogled Manada. Takoj, ko sva stopila iz hotela 
sva občutila vso moč ekvatorialnega sonca. Po mojem občutku je 
bilo na soncu vsaj 60 stopinj. 
Najina predstava, da je Manado turistično mesto se je izkazalo za 
popolnoma napačno, saj med najinim pohajanjem po mestu nisva 
srečala nobenega turista, pač pa veliko otrok, ki so se čudili najini 
svetli polti. No saj sva res kar »sevala« belo barvo. Tudi turistične 
agencije, ki naj bi organizirala oglede otoka nisva našla zato sva se 
po nekaj urah vsa izčrpana vrnila v hotel. Popoldne naju je prišel 
iskat isti predstavnik hotela in naju odpeljal v pristanišče in nato 
z čolnom naprej do otoka Bunaken. Otok je razglašen za morski 
nacionalni park, ki obsega 80.000 hektarjev in je zaradi svoje po-
sebnosti in individualnosti zaščiten od leta 1991 dalje. Po nekaj 
urah več kot potrebnega počitka vsa se že dogovorila za prvi potop 
v toplem Celebskem morju. Po pripravi potapljaške opreme in po-
govoru z vodičem, ki nama je razložil kako bo potekal potop, se s 
čolnom odpravimo na lokacijo. Vožnja do lokacije traja približno 
15 minut, nato pa še zadnji pregled opreme in skok v vodo.
Takoj ko se potopiva pozabiva na dolgo pot, utrujenost in bolečine 
v zadnjici (no saj je bilo na koncu res že bolje, saj riti niti čutila ni-
sva več) in se prepustiva bla-

REPORTAŽA

Helena Mah
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gemu toku, ki nas vodi ob barvitem grebenu. In res, podvodni svet 
v Bunaknu predstavlja vrh potapljanja v Indoneziji in po najinem 
mnenju tudi v svetu. Podatek, da lahko tu najdemo več kot 70% ri-
bjih vrst, poznanih v zahodnem Indo-pacifiku, pove veliko. Že kar 
na začetku potopa naju očarajo mali barviti polžki, mehke in trde 
korale. Kmalu se srečamo z belo-plavutim morskim psom (White 
tip), ki zaspano leži na peščenem dnu, tam nekje na 18-ih metrih. 
Ko se spustim malo globlje, da bi ujela boljši kot za fotografijo me 
»kuža« spremlja in gleda ali bo treba zapustiti sipino ali bo lahko 
naprej v miru počival. Po slabi uri pod vodo je čas, da se dvignemo 
na površje, saj zraka v jeklenki že počasi zmanjkuje. Ko se po po-
topu vračamo nazaj v hotel na Bunaknu, obnavljava dogodivščine 
pod vodo in že nestrpno pričakujeva naslednje potope. Po kosilu 
se ponovno odpravimo na potapljaško lokacijo, kjer se srečamo z 
morskimi psi, tokrat z Grey reef-i. Ponovno naju preseneti izredno 
dobra vidljivost in obilo rib raznih vrst, trdih in mehkih koral. 
Na splošno izredno morsko bogastvo in število različnih morskih 
vrst lahko občudujemo med vsakim potopom pa naj bo to potop s 
tokom (drift dive) ali potop na vertikalnih stenah (wall dive) kjer 
srečamo tudi resnično velike predstavnike raznovrstnega podvod-
nega življenja, plavamo z delfini, morskimi psi (White tip, Black 
tip, Grey reef sharks) ter velikimi želvami. Vsak potop temelji na 
odkrivanju novega, neokrnjenega morskega sveta in ponuja obili-
co fotografskih užitkov in občudovanja teh bogatih koralnih gre-
benov. 

Lokacija sama pa je zanimiva tudi morskim 
biologom, saj se tu lahko srečajo z izredno redkimi vrstami 

živali. Mednarodno najbolj opazna najdba leta 1997 je bila Coe-
lacanth (riba fosil, za katero so mislili, da je že davno izumrla) 
najdemo pa tudi redke vrste želv, delfinov, kitov (Sperm whale), 
opazni so Dugongi, ki se hranijo z algami na morskih zaplatah 
občasno pa tudi Mola mola (vendar midva nisva imela  te sreče), 
ki jih težko najdemo drugje.
V Bunaknu in Manadu se lahko potapljamo skozi vse leto, vendar 
so najboljši pogoji za ta šport  od aprila do novembra. Od januarja 
do marca se okrepijo vetrovi, ki s seboj prinesejo tudi nekaj dežja, 
morje pa je bolj razburkano.
Svetlo in toplejše morje ponuja presenetljivo veliko morskega 
življenja tako koralnih grebenov, raznovrstnih spužev kot ribjih 
vrst. Konstantni morski tokovi zagotavljajo zadostno količino hra-
ne za vzdrževanje morskega bogastva. Zato v ta del sveta najpo-
gosteje zahajajo ljubiteljski potapljači, ki iščejo nekaj drugačnega, 
redko videnega in posebnega. 
Ljudje, ki živijo na tem področju se zavedajo svoje povezanosti z 
naravnimi viri parka, vendar pa se bojijo, da bi prekomerni ribo-
lov ter njegove uničujoče metode skupaj z onesnaževanjem okolja 
uničile lepote parka, zaradi česar bi bili na izgubi vsi. Vendar pa 
se to področje nezadržno razvija kar se vse bolj odraža tudi na 
okolju. 
Po dobrem tednu potapljanja in druženja se morava žal posloviti, 
kajti čaka naju pot na drugo stran polotoka.

REPORTAŽA
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Koralni greben 
Značilnosti: visoka raznovrstnost morskega življenja, wall dive, podvo-
dna fotografija, drift dive, bogat koralni greben in ugodno potapljanje  
za izkušene potapljače
neznačilno: potopljene ladje (wrecks) in nepotapljaške aktivnosti
Globina: 5 - >40m
Vidljivost: 20 - 35m
Morski tokovi: šibki, znajo biti pa tudi izredno močni
Vzvalovanost morja: mirno
temperature vode: 27 - 30°C
Stopnja izkušenosti: Začetniki do izkušeni potapljači
Število potapljaških lokacij: ~25
Razdalja: ~18 km severno od Manada (40 min)
Dostop: potapljaški hoteli v Manadu
Priporočena dolžina obiska: 7 - 10 dni

Menjava lokacije in pot do Lembeh Straita naju vodi čez polotok 
severnega Sulawesija, ki ponuja polno nepozabnih vtisov, odkri-
tih nasmehov ter zanimanja ljudi. Neokrnjena narava porasla z 
džunglo, prijaznost ljudi in preprostost njihovih navad.  
Domačini so izredno ponosni na svojo Minahaško kulturo, ki se 
odraža predvsem v bogati in eksotični kulinarični ponudbi, ki se 
ponaša z obilico sezonskega sadja in sveže zelenjave, vključuje pa 
tudi pse, netopirje in podgane, skratka vse kar ima tilnik obrnjen 
proti soncu, kot pravijo domačini. Obisk tradicionalne tržnice je 
za nas Evropejce tako res posebno doživetje, saj lahko na primer 
vidimo mesarje, ki prodajajo svoje »sveže« proizvode polne muh na 
40 stopinjah Celzija. Kljub najini določitvi, da bova jedla kosilo na 
tržnici se nekako premisliva in odločiva za kosilo v restavraciji kamor 
občasno zaide kak turist. In že smo pri ožini Lembeh, ki se razpro-
stira pred nami,  ko nas s čolnom prepeljejo na manjši otoček na  
drug strani te ožine. Sledi že dobro poznan prijazen pozdrav in iskrica 
v očeh domačinov, ki z zanimanjem poizvejo po drugačnosti za njih 
novih svetov.
Lembeh Strait privablja predvsem resnične potapljaške entuziaste ter 
podvodne fotografe, ki iščejo tisto kar je očem dobro skrito, podvodno 
življenje tako drugačno in zanimivo, da se nam najbolj pogosto izvije 

»pa saj to ne more biti res«. To je verjetno eno najboljših mest za muck 
diving, nekateri jo imenujejo tudi za prestolnico tovrstnega potapljanja. 

»Muck Diving« pomeni potapljanje po pustih tleh oz. povsod drugod razen 
koralnih grebenih. Običajno to pomeni, da tam iščemo majhne živali, ki so 

tako prilagojena svojemu okolju, da jih človeško oko le stežka opazi. Težje 
pa se skrijejo izkušenim potapljačem in fotografskim objektivom. Zato tovr-

stna lokacija predstavljajo veliko zanimanje tudi makro fotografom, ki s svojim 
objektivom odpirajo vrata v svet nenavadnih in pogosto majhnih zanimivih bi-

tij. Tu najdemo veliko različnih vrst stoičnih rib imenovanih frogfish, med njimi 
najbolj posebno Harry frogfish; zanimivo hobotnico imenovano Mimic octopus, 

ki oponaša različne druge morske vrste – skata, morsko kačo, postane tudi nevidna 
in se popolnoma zakoplje v pesek; majcene nežne in težko opazne pigmey seahorses, 

prosto plavajoče in dobro prikrite ornate ghost pipe fish, kjer najdemo tudi obilico raz-
nobarvnih morskih polžev in črvov (chromodoris, nembrotha, flat worms) ter drug redke 

vrste kot so dwarf lionfish, pegasus sea moths, flying gunnards, mandarin fish ter različne 
vrste raznobarvnih morskih jegulj. Muck diving po črnem vulkanskem pesku ponuja enkrat-

no priložnost pogleda na široko paleto raznovrstnosti in posebnosti tega podvodnega sveta. 
Ta morski biser je na račun svoje odročnosti trenutno še nedotaknjen s strani masovnega turizma 

in ponuja obilico neokrnjene narave ter skozi individualni pristop ponuja unikatnost v vsakem 
pogledu. Vzbuja občutke pristnosti ter s pečatom prijazne in domačne drugačnosti skozi celotno 

doživetje  predstavlja destinacijo, kamor se ljudje z veseljem vračajo. To bova slej ko prej storila tudi 
midva. 

REPORTAŽA
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Knjiga Toma Turka Pod gladino Mediterana je za člane Slovenske potapljaške zveze 15% cenejša in znaša 38,20 Eur. 
Naročite jo lahko po telefonu 01/236 46 00 - povejte št. SPZ izkaznice.

Ob nakupu 
knjige
15 % 

POPUSTA 
ZA ČLANE SPZ

Calmella cavolinii (Verany, 1846)

kavolinijev gološkrgar
Polži zaškrgarji 
(Gastropoda, Nudibranchia, Flabellinidae)

Opis: Kavolinijev gološkrgar je zelo majhen polž, ki 
doseže velikost le okrog 1 cm. Telo je belo, rinofori so 
gladki, na spodnjem delu opalescentno modri. Cerate 
so vretenaste, oranžno rdeče barve, končujejo pa se 
z belimi konicami.

Območje naselitve: Je endemična vrsta Sredozem-
skega morja. Tako kot druge vrste golih polžev iz dru-
žine Flabellinidae se tudi ta vrsta hrani s polipi trdo-
živnjaških kolonij. Zaradi majhnosti jo težko opazimo, 
verjetno pa je tudi redkejša od nekaterih sorodnih vrst.

  
5–30 m

Cuthona caerulea (Montagu, 1804)

švedski zastavičar
Polži zaškrgarji (Gastropoda, Nudibranchia, Tergipedidae)

Opis: Švedski zastavičar je vrsta golega polža, ki ima telo slamnate barve, iz ka-
terega izraščajo modri izrastki z rumeno obarvanimi konicami. Izrastki so torej 
obarvani kot švedska zastava, od tod njegovo ime. Rinofori so gladki. Zraste do 
2,5 cm.

Območje naselitve: Živi na kamnitem dnu, povsod tam, kjer najde svojo glavno 
hrano, trdoživnjake iz rodu Sertularella. Ni zelo pogosta vrsta, a jo je zaradi zelo 
podobne obarvanosti lahko zamenjati z rumeno-modrim gološkrgarjem (Berghia 
caerulescens), ki pa ima lamelaste rinofore.

 
5–30 m

Mehkužci 251

05-06 nevretencarji mehkuzci.ind251   251 1/22/2008   11:44:20 AM

POD GLADINO MEDITERANA
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Rumeni blatnik je globokovodna rastlina svojevrstnega 
videza, ki poživlja gladino Blejskega jezera in pritegne 
pozornost mimoidočih sprehajalcev. Zagotovo najlepši 
pogled na rumeni blatnik pa je skozi potapljaško masko 
in objektiv fotoaparata. Že sam pogled na debelo, plazečo 
koreniko, ki je lahko do več metrov pod vodno gladino, je 
mogočen. Iz korenike rastejo dolga stebla vse do vodne 
gladine. »Zeleno preprogo z rumenimi pikami«, ki plava 
na vodni gladini Blejskega jezera, sestavljajo bleščeči ze-
leni listi in izrazito rumeni cvetovi, ki se odprejo našim 
očem samo za en dan.                                         
Pogosta listopadna rastlina, ki naseljuje plitve predele 
Blejskega jezera, je rumeni blatnik (Nuphar lutea). To 
je globokovodna, raščava rastlina iz družine lokvanjevk 
(Nymphaeaceae), z rumenimi cvetovi in lokvanju po-
dobnimi listi, ki ljubi sončno svetlobo (občasno tudi 
osenčena mesta) ter mirno vodo, ki se v poletnih mesecih 
zadosti pregreje. Tla, na katerih uspeva rumeni blatnik, 
so večinoma humozno muljasta in nimajo preveč apnen-
ca. Za veliko ljudi je rumeni blatnik (poleg lokvanjev), 
ki je dobil svoje latinsko ime po grški boginji potokov 
Nymphi, pojem vodnih rastlin. Je precej nezahtevna 
prezimno trdna rastlina, ki pa ne prenese temperatur pod 
-10 stopinj Celzija. 

Zanimivi korenika, listi, cvetovi in semena
Rumeni blatnik ima od 3 do 8 centimetrov debelo ko-
reniko, ki je lahko do 6 metrov pod vodno gladino, 

največkrat pa jo najdemo v vodi, ki je globoka od 80 cen-
timetrov do dveh metrov. Korenika vsebuje mnogo rez-
ervnega škroba, zato so jo včasih uporabljali kot krmo za 
prašiče, najdbe z mostišč pa dokazujejo, da so bile kore-
nike nekoč tudi človeška hrana. Cvetna glavica rumenega 
blatnika je sestavljena samo iz čašnih listov. Kroglasti 
cvetovi zrastejo v premer do 5 centimetrov, cvetni listi 
pa so izrazito rumenih barv in neprijetnega, alkoholu po-
dobnega vonja. Cvetovi imajo enostavno cvetno odevalo 
s petimi rumenimi cvetnimi listi in okoli 12 majhnih 
medenih lističev, ki z maloštevilnimi vmesnimi oblikami 
prehajajo v prašnike. Blatnik ima velika semena, ki imajo 
premer pol centimetra. Semena zore pod vodo, kale pa 
šele po več letih. 
Prvi listi rumenega blatnika dosežejo gladino zgodaj 
spomladi. Listi so bleščeče zelene barve, v obrisu široko 
jajčasti, dolgi od 10 do 30 centimetrov, pogosto z valo-
vitim robom, na dnu listne ploskve pa srčasto izrobljeni. 
Trikrat razvejane listne žile žarkasto potekajo proti list-
nemu robu in so brez prečnih povezav. V nasprotju z listi 
drugih rastlin imajo listi rumenega blatnika svoje listne 
reže, skozi katere se izmenjujejo plini na zgornji listni 
ploskvi, ker spodnja leži neposredno na vodni gladini. 
Listni peclji so sestavljeni iz rahlega tkiva, polnega zra-
ka, skozi katere zlahka pihamo. Z zrakom napolnjeni 
medcelični prostori vodijo zrak od listov do korenike, ki 
je tako dobro preskrbljena s kisikom, potrebnim za di-
hanje.

Marko Osojnik

BIOLOGIJA

Rumeni blatnik-
(Nuphar lutea)
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Peclji, obloženi z jajčeci žuželk
Mnoge žuželke, npr. vitki kačji pastir, ležejo svoja jajčeca v peclje 
rumenega blatnika. Ličinke so tako dobro skrite pod vodo, hkrati 
pa imajo tudi dovolj zraka za dihanje. Večkrat lahko opazimo, kako 
samica kačjega pastirja po uspešnem parjenju zabada s svojim za-
dkom pod vodo pecelj blatnika, pri čemer v vsako izvrtino položi 
po eno jajčece, samec pa se je drži za tilnik z izrastkom, podobnim 
kleščam. Rumenega blatnika pa ne obiskujejo samo kačji pastirji, 
rumeni cvetovi, ki jih lahko opazujemo vse poletje do prvih jesen-
skih slan,  privabljajo tudi muhe in čebele. 
Rumeni blatnik ustvarja ravnovesje v jezeru, ker ribam in drugim 
živalim v vodo oddaja kisik, drstečim ribam pa nudi dobro za-
vetje za drstenje. Njegovi široki jajčasti listi zmanjšujejo količino 
sončnega obsevanja pod vodno površino in s tem zavirajo rast alg. 
Pod širokimi listi rumenega blatnika najdejo varno zavetje polži, 
ličinke komarjev, ribji zarod pa tudi večje ribe, ki se v vročih poletnih 
popoldnevih ne počutijo dobro pod osvetljeno vodno površino.
Lokacija, kjer raste rumeni blatnik (Nuphar lutea), je obrežje pod 
Vilo Bled (protokolarni objekt, ki je služil predsedniku Josipu Bro-
zu Titu kot rezidenca). 
Pod Vilo Bled uspevajo tudi prelepi nasadi lokvanjev. Njihovi ve-
liki čašasti cvetovi v veličastnih barvnih odtenkih (beli, rumeni, 
rožnati, bakrenooranžni) bogatijo Blejsko jezero in pritegnejo po-
zornost mimoidočih.
Listi rumenega blatnika plavajo na vodni površini Blejskega jezera 
zaradi površinske napetosti, ki deluje kot »kožica«. Za to poskrbi 
kemična narava vodnih molekul, ki se držijo trdno skupaj. Listi 
rumenega blatnika so bleščeče zelene barve, širokojajčastih ob-
lik, pogosto z valovitim robom, na dnu listne ploskve pa srčasto 
izrobljeni. Dolgi so od 10 do 30 centimetrov. Široki jajčasti listi 
zmanjšujejo količino sončnega obsevanja pod vodno površino 
in s tem zavirajo rast alg. Drsteče ribe najdejo dobro zavetje za 
drstenje pod široko odejo zelenih listov. Varen dom najdejo tudi 
polži, ličinke komarjev, ribji zarod pa tudi kakšna večja riba, ki se v 
vročih poletnih popoldnevih ne počuti dobro pod osvetljeno vodno 
površino. 
Cvetovi rumenega blatnika se ločijo od lokvanjevih cvetov po tem, 
da so manjši (v premeru merijo do 5 centimetrov), enobarvni, raz-
vijejo pa se nekaj centimetrov nad vodno gladino. Zaprti cvetovi 
rumenega blatnika so izrazito rumenih barv in kroglastih oblik. 
Kljub temu, da imajo neprijeten, alkoholu podoben vonj, cvetovi pa 
so odprti samo za en dan, jih ljudje kar naprej trgajo.
Edinstvena blejska pletna je starodobno plovilo, zgrajeno iz lesa, ki 
lahko prepelje tudi do 20 gostov naenkrat. Prvo pletno so zgradili 
že okoli leta 1590, ime pa je dobila po pleteni strehi. To pa je kas-
neje nadomestila uporabnejša platnena streha, ki goste ščiti pred 
dežjem in soncem. Domačini pravijo: »Če ste obiskali Bled in se 
niste peljali s pletno, potem niste bili na Bledu«. 
Humozno muljasta tla »dihajo«, pri tem pa občasno spuščajo na 
vodno gladino zračne mehurčke, ki se ob stiku z vodno površino 
razblinijo. Nekateri mehurčki »preživijo«, zato pa ostanejo ujeti 
pod zelenim listom rumenega blatnika.

BIOLOGIJA
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ŠPORT

S V E T O V N I  R E K O R D  M A T E R E  I N  S I N A
Rekorde smo že večkrat 
videli, tokrat pa je velika 
razlika. Ob 22. svetovnem 
rekordu Natalije Molčanove 
se je prvič med svetovne re-
korderje vpisal tudi njen 
sin Aleksej Molčanov.
 
Zaključek tekmovanja 
Europe Evolution Cup v 
Lignanu Sabbiadoru, na 
katerem so organizatorji 
zbrali vrhunske športnike 
CMAS in AIDA, je bil 
izjemen. Najprej je Na-
talija Molčanova v slabih 
treh minutah s plavutmi 
preplavala 214 metrov in 
izboljšala lastni svetovni 
rekord. Le 14 minut kas-
neje pa je njen sin Aleksej 
Molčanov z umirjenim 
plavanjem in elegantnim 
zaključkom na 250 m 
postavil svoj prvi svetovni rekord. Prvi na svetu, ki je neprekinjeno preplaval pod vodno gladino pet dolžin olimpi-
jskega bazena! Veselje v družini, med organizatorji in navijači je bilo izjemno (na sliki vesela ekipa po nastopih). Z 
drugim najboljšim rezultatov prejšnjega dne v statiki, 7 minut in 33 sekund, je Aleksej Molčanov zbral tudi največ točk 
v skupni razvrstitvi. Za njim je bil Stig Severinsen, potem pa že Natalija Molčanova.
Zelo uspešni so bili tudi tekmovalci na tekmovanju FIPSAS/CMAS, kjer so tudi padali rekordi. Hrvat Goran Čolak 
je preplaval preko 200 m in statiko zaključil s 7:28, in z najboljšim rezultatom statike in drugim najboljšim dinamike 
med udeleženci FIPSAS/CMAS osvojil prvo mesto. Žal so bili samo italijanski sodniki in verjetno ne bo dovolj za 
priznanje svetovnih rekordov. 

Europe Evolution Cup je prvo 
tekmovanje, na katerem so 
zbrali najboljše športnike, ki 
zaradi zgodovinskega razvoja 
trenutno tekmujejo v dveh 
mednarodnih zvezah. Organi-
zatorji so zato vložili več tru-
da, že v samo pripravo, potek 
pa je bil izjemen: s podvod-
nimi kamerami, neposrednim 
prenosom na internetu, veliko 
usposobljenega osebja in lepi-
mi nagradami. Prihodnje leto 
organizatorji spet načrtujejo 
konferenco o prostem pota-
pljanju, čez dve leti pa še eno 
vrhunsko tekmovanje v naši 
soseski.

Marko Šifrar
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Razpis za izbor 
NAJ ŠPORTNIK SPZ 2008

Po sklepu predsedstva SPZ objavljamo razpis za izbor  
najboljše športnice, najboljšega športnika in najboljše 
športne ekipe SPZ za leto 2008. Vsi člani SPZ (komisije, 
društva in posamezniki) ste vabljeni k oddaji predloga za 
najboljšo športnico, najboljšega športnika in/ali najboljšo 
športno ekipo v letu 2008. 
Predlog mora vsebovati:
• ime in priimek predlagane osebe ali imena članov ekipe,
• športno disciplino (samo športi pod okriljem SPZ),
• kratka obrazložitev: naštejte športne rezultate predlaganih 

v letu 2008, z navedbo uvrstitve, vrste tekmovanja, krajem 
tekmovanja,številom udeležencev;

• ime komisije oziroma društva, ki predlaga
• ime in priimek posameznika oziroma odgovorne osebe 

društva ali komisije.
Rok za oddajo predlogov je 27. februar 2009, na naslov 
sport@spz.si ali po pošti na sedež SPZ (Celovška cesta 25, 
1000 Ljubljana) s pripisom »SPZ športnik leta«. Vsak lahko 
predlaga po eno športnico, športnika in športno ekipo. Pre-
dlagani morajo biti člani SPZ z veljavno športno licenco.
Izbor bo opravila strokovna komisija Komiteja za Šport 
in Predsedstva SPZ. Podelitev priznanj bo na redni letni 
skupščini SPZ.

Predsedstvo SPZ
Marko Šifrar, predsednik Komiteja za šport

2. DRM OnLine 08/09

Prihaja zima in ponovno se začenja spletni natečaj pod-
vodne fotografije DRM OnLine. Namenjen izključno 
fotografom, ki pri svojem delu uporabljajo kompaktne 
kamere in bi s svojimi posnetki radi tekmovali izključno 
na nivoju kompaktnih aparatov, hkrati pa želijo čim bolj 
preproste pogoje sodelovanja.

Letošnji natečaj se bo začel 1. decembra in bo trajal vse 
do 31. januarja, več o vsem skupaj pa najdete 1. decem-
bra na straneh www.drm-drustvo.si. Čakajo vas privlačne 
nagrade!

Jure Gasparič

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR

POKROVITELJ KOMISIJE 
ZA REKREACIJO

ŠPORT



28

REPORTAŽA, VABILO

Sveti Juraj pri Senju na Hrvaškem
Usposabljanje potapljačev Oddelka za zaščito, reševanje in civ-
ilno obrambo Ljubljana in Poklicne gasilske brigade Ljubljana

Že tretje leto so se potapljači Oddelka za zaščito, reševanje in 
civilno obrambo Ljubljana in Poklicne gasilske brigade Ljublja-
na v začetku meseca oktobra 2008 organizirali in realizirali 
tridnevno usposabljanje v Sv.Juraju pri Senju na Hrvaškem.
Predavanja, vaje in potope sta vodila Jure Demšar iz Poklicne 
gasilske brigade in načelnik MU MOL, Robert Kus. Sodelovalo 
je enajst potapljačev.
Vso tehnično pomoč in prevoze na akvatorije  jim je omogočil 
Miro Potočnik, predsednik DPA »VIVERA«.
Med potopi in vajami je ostalo tudi dovolj časa za obisk Golega 
otoka.

Jakica Potočnik

Potapljaško društvo Murska Sobota vas v soboto, 6. 12. ob 19. uri vabi v Grajsko dvorano v Mur-
ski Soboti na diaprojekcijo podvodnega fotografa Boruta Furlana. Naslov diaprojekcije Malpelo ima 
naslov po otoku, ki leži pred kolumbijsko obalo in je priljubljena potapljaška lokacija predvsem zaradi 
morskih psov.

Podvodni fotograf Borut Furlan se je rodil leta 1959 v Postojni. Je magister kemije in živi ter dela 
v Ljubljani. S potapljanjem se je pričel ukvarjati leta 1977 in doslej beleži preko 3000 potopov. Je 
najboljši slovenski podvodni fotograf, večkratni državni prvak, zmagovalec mednarodnega natečaja 
Vodan, prejemnik več medalj na svetovnih prvenstvih v podvodni fotografiji in zmagovalec en-
ega najprestižnejših natečajev »Our World Underwater«. Borut Furlan je svoje fotografije zbral v 
monografiji Tihi svetovi.

Fotografije Boruta Furlana gledalcem misli zelo hitro popeljejo v podvodni svet tišine in ustvarijo 
občutke, kot jih potapljači doživljamo med potopom.

Prisrčno vabljeni na projekcijo.

VABILO NA DIAPROJEKCIJO
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Slovenska potapljaška zveza vam bo v sodelovanju 
z Davorinom Zupancem in podjetjem SCU-
BATOM 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 pride-
mo v situacijo, ko rešitev ni več možna. Da bi 
preprečili odlašanje z odvrženjem uteži, ker 
bi nam jih bilo škoda, bomo članom SPZ, ki 
bodo v kritični situaciji morali uteži odvreči, 
le-te povrnili. Pogoj za povrnitev je, da na SPZ 
pošljete poročilo o dogodku. 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.

POROČILO O POTAPLJAŠKI NEZGODI
S podpisom poročila se strinjate, da se vaši osebni podatki uporabijo zgolj v interne namene Ko-
miteja za izobraževanje pri SPZ. 
Potapljaču, ki je zaradi nezgode moral odvreči pas z utežmi, SPZ nadomesti pas in uteži le v primeru 
izpolnjenih spodaj navedenih podatkov.
Poročilo pošljite na SPZ, Celovška 25, 1000 Ljubljana, s pripisom »Uteži«.

Ime in priimek: ……….....................................................……………………………………

Naslov:…………………………………………………....................…………………………………..

Št. veljavne SPZ izkaznice: …………………………….......................……………………….

Kraj nezgode: ……………………………………………........................………………………….

Globina in čas potopa: ……………………………….....................…………………………….

Potapljaška kategorija: …..………….....................................................................……

Leto pridobitve osnovne potapljaške kategorije: …………………………........…………

Vrsta potopa (dnevni, nočni, na razbitini, v toku ipd.): …………………...…………..

Število odvrženih uteži:  1kg …………; 2kg …………..         

Kratek opis nezgode oz. vzroka, da je prišlo do nezgode:

Datum prijave nezgode: ………........…………..               Podpis:

Odvrzite uteži, če ste v nevarnosti
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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

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, 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

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

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

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

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
ZAVAROVALNICA TRIGLAVd.d.                      

SCUBATOM   d.o.o.                        
NORIK SUB   d.o.o.
EUROMARK d.o.o.
G U M A R   d. n. o.

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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SPONZORJI SPZ

naslov:
tel:
gsm:
e-mail:

 Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana
 01 563 21 77, 

 041 676 279 in 040 584 584
 scubacenter@scubatom.net

POKROVITELJ KOMISIJE 
ZA REKREACIJO

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR
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OCEANIK Koper
Vanganel 50
6000 KOPER
preds.: David Verlič


