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U V O D N I K 

SVETOVNI PRVAK

Pa	ga	imamo.	Sveto-
vnega	 prvaka.	 Rok 
Kovačič	 je	 s	 svojo	
zmagovito	fotografijo,	
ki	 jo	 objavljamo	 na	
naslovnici	 tokratne	
revije,	 kronal	 dolgo-
letna	 pr izadevanja	
in	 uspehe	 naših	 po-
dvodnih	fotografov	na	
svetovnih	 prvenstvih	
in	 drugih	 mednaro-
dnih	 tekmovanjih	 ali	
festivalih.
Ni	 naključje,	 da	 se	

prav	 s	 tekmovanj	 v	 podvodni	 fotografiji	 naši	 tekmovalci	
zmeraj	vračajo	z	visokimi	uvrstitvami	in	odmevnimi	rezul-
tati.	Podvodna	fotografija	ima	pri	nas	zelo	dolgo	in	bogato	
tradicijo.	 Pri	 tem	 ne	 gre	 zgolj	 za	 samo	 fotografiranje,	
ampak	 tudi	 za	 pionirski	 prispevek	 pri	 razvoju	 opreme	
z	 mnogimi	 tehničnimi	 inovacijami,	 slovenski	 podvodni	
fotografi	pa	so	v	svetovnem	merilu	uvedli	 tudi	posebno	
panogo	podvodne	fotografije,	fotolov.
Rok	 se	 je	 kalil	 v	 odličnem	 fotografskem	 okolju,	 kot	 ga	
lahko	nudi	le	naše	najstarejše	potapljaško	društvo	DRM,	
ki	je	hkrati	tudi	zibelka	naše	podvodne	fotografije.	Odlične	
rezultate	svojih	članov	že	nekaj	let	nadgrajujejo	in	širijo	v	
slovenski	prostor	s	kar	tremi	festivali	podvodne	fotogra-
fije:	DRM	Fresh,	DRM	OnLine	 in	DRM	Open.	Vse	to	 je	
ključno	dvignilo	 tudi	število	udeležencev	 in	raven	kako-
vosti	na	naših	državnih	prvenstvih	v	podvodni	fotografiji,	
posledično	 pa	 tudi	 v	 slovenski	 reprezentanci.	 Vsi	 štirje	
člani	reprezentance	so	že	večkrat	dokazali,	da	sodijo	v	
sam	svetovni	 vrh.	Kot	pomenljivo	zanimivost	 letošnjega	
tekmovanja	dodajmo,	da	je	Slovenija	prispevala	kar	pet	
udeležencev,	italijanski	tekmovalki	je	namreč	tudi	pozirala	
Slovenka.	
Roku	za	odličen	rezultat	iskreno	čestitamo.	Čestitke	pa	
gredo	 tudi	 vsem	 drugim	 našim	 podvodnim	 fotografom,	
od	tistih,	ki	ste	orali	 ledino,	preko	Borutove	generacije,	
ki	je	na	svetovnih	prvenstvih	prvič	opozorila	na	kakovost	
naše	podvodne	fotografije,	do	mladega	rodu.	Ustvarili	ste	
vrhunsko	okolje	za	svetovne	prvake.

dr.	Mitja	Slavinec
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T E H N I K A  -  S U U N T O  P O T A P L J A Š K E  U R E 

P odjetje	je	bilo	ustanovljeno	že	
leta	 1936	 in	 z	 izdelovanjem	
potapljaških	 inštrumentov	 so	

začeli	leta	1965.	V	letu	1997	je	bila	
predstavljena	 prva	 potapljaška	 ura	
Suunto	Spyder.	Njeni	nasledniki	so	
ure	Stinger,	D9,	D6	in	D4.	Model	D9	
je	prva	potapljaška	ura,	ki	omogoča	
brezžični	 prikaz	 prit iska	 plina	 v	
jeklenki,	 uporabo	 do	 treh	 različnih	
dihalnih	plinov	 in	preklapljanje	med	
njimi	 tekom	potopa	 ter	 ima	digitalni	
kompas.
Leta	1999	je	bil	predstavljen	dekom-
presijski	 model	 Suunto	 RGBM,	 ki	
spremlja	 tako	 raztopljeni	 kot	 tudi	
prosti	plin	v	krvi	in	tkivih	potapljača.	
Zato	 ne	 preseneča,	 da	 je	 bil	 leta	
2009	predstavljen	model	HelO2,	ki	
podpira	 tudi	 tehnično	 potapljanje	 s	
plinsko	mešanico	trimix.
Leta	 2011	 je	 luč	 sveta	 ugledala	 v	
celoti	prenovljena	Suuntova	D	serija	
potapljaških	ur.

Suunto D9tx
M o d e l 	 j e 	 ž e	
na	 prvi	 pogled	
drugačen,	 saj	
je	 dobi l 	 novo	
obl ikovan	 gu-
mijasti	 in	 t i ta-
nov 	 zapes tn i	
pašček	 ter	 ima	
safirno	 kristal-
no	 steklo.	 Še	

PRENOVLJENA D SERIJA 
SUUNTOVIH             POTAPLJAŠKIH UR

SUUNTO	 je	 vodilni	 oblikovalec	 in	
proizvajalec	 inštrumentov	 za	 po-
tapljanje,	trening	in	zunanje	športe.	
Njegovi	izdelki	vodijo	in	navdihujejo	
vrhunske	 špor tnike	 in	 špor tne	
navdušence,	 ki	 ceni jo	 obl iko,	
natančnost	in	zanesljivost.	V	SUUN-
TU	so	oblikovalske	procese	in	strast	
do	 športa	 usmerili	 v	 oblikovanje	
najboljših	 športnih	 inštrumentov	
za	 uporabo	 v	 najzahtevnejših	 po-
gojih.

Igor	Vrhovec					Foto:	Suunto

več	 sprememb	 je	 v	
notranjosti,	saj	D9tx	
sedaj	 ne	 podpira	
le	 uporabe	 nitrox	
mešanic,	 temveč	

do	osem	trimix	in	nitrox	mešanic	ter	
tudi	čisti	kisik.	Namesto	klasičnega	
RGBM	 algoritma	 uporablja,	 tako	
kot	model	HelO2,	Suuntov	 tehnični	
RGBM	 algor i tem.	 Za	 še	 večjo	
natančnost	 izvajanja	 dekompre-
sijskih	postankov	in	dviga	je	sedaj	na	
voljo	tudi	štoparica.	Izboljšan	je	tudi	
digitalni	3D	kompas	računalnika,	saj	
sedaj	zaradi	vgrajenega	senzorja	na-
giba	omogoča	nemoteno	delovanje	
tudi	 pri	 nagnjenosti	 računalnika	 do	
45	 stopinj.	 Inštrument	 ima	 spomin	
za	 do	 140	 ur	 potopov,	 ima	 nov	 še	
bolj	 natančen	 senzor	 globine	 in	
izboljšan	 sprejemnik	 signala	 sonde	
za	 brezžični	 prikaz	 pritiska	 plina	 v	
jeklenki.	Material	ohišja	računalnika	
je	 ostala	 titanova	 zlitina	 in	 zato	 je	
računalnik	 lahek	 za	 nošnjo.	 Model	
D9tx	 tako	 ostaja	 najnaprednejša	
potapljaška	ura	na	svetu.

Suunto D6i
Računalnik	 Suunto	 D6i	 omogoča	
uporabo	dveh	plinskih	mešanic	nitrox	
ali	čistega	kisika	ter	uporablja	Suun-
tov	 RGBM	 algoritem	 z	 globinskimi	
postanki.	Novost	je	možnost	uporabe	
sonde	 za	 brezžični	 prikaz	 pritiska	
plina	v	jeklenki.	Model	ima	gleda	na	
»stari«	D6	izboljšan	3D	kompas	(upo-
raben	 do	 nagnjenosti	 45	 stopinj),	
še	 bolj	 natančen	 senzor	 globine	 in	
spomin	 za	 do	 140	 ur	 potopov.	 Ima	
ohišje	iz	kakovostnega	nerjavečega	
jekla	 in	 je	 na	 voljo	 z	 gumijastim	 ali	
jeklenim	zapestnim	paščkom.
Velika	novost	pri	modelu,	ki	bo	razve-
selila	vse	proste	potapljače,	
je	 »FREE	 MODE«,	

ki	omogoča	potapljanje	na	vdih	vse	
do	 globine	 150	 metrov	 in	 je	 zelo	
uporaben	pripomoček	za	trening	pro-
stega	potapljanja.	Vse	lastnosti	tega	
načina	uporabe	so	enake	kot	pri	že	
obstoječem	D4	in	tudi	novem	D4i.

Suunto D4i
V	 primerjavi	 z	 modelom	 D4,	 sedaj	
novi	 D4i	 omogoča	 tudi	 uporabo	
sonde	 za	 brezžični	 prikaz	 pritiska	
plina	v	jeklenki.	Računalnik	še	vedno	
uporablja	 Suunto	 RGBM	 algoritem	
z	 globokimi	 postanki,	 omogoča	
uporabo	nitrox	mešanic	in	se	pri	pro-
stem	potapljanju	lahko	uporablja	do	
globine	100	metrov.	Računalnik	ima	
spomin	za	do	140	ur	potopov	in	ima	
nov	še	bolj	natančen	senzor	globine.	
Model	je	na	voljo	s	črnim	polimernim	
ohišjem	 in	 črnim,	 modrim,	 rdečim	
ali	rumenim	zapestnim	paščkom	ter	
v	 izvedbi	 z	 belim	 ohišjem	 in	 črnim	
paščkom.

DM4 in Movescount
Hkrati	 s	 prenovljeno	 serijo	 D	 je	
SUUNTO	 na	 tržišče	 lansiral	 tudi	
prenovljen	program	za	shranjevanje,	
pregledovanje,	organiziranje	in	anali-
zo	podatkov	o	opravljenih	potopih	
DM4	 (Dive	 Manager,	



JUNIJ 2011 •                         •   5

SCUBAPRO IN SCUBACENTER VAM PREDSTAVLJATA NOVI DRUGI STOPNJI C 300 IN C 200

Scubapro novi kompaktni C sistem ponuja brezkompromisno dihalno delovanje za rekreacijske 
-

skih regulatorjih, a kljub temu ostaja v srednji kategoriji,  C200 pa je enostaven in zanesljiv regulator na 
katerega se lahko vedno zanesete.

C300 druga stopnja je izredno lahka, s pokrovom odpornim proti praskam. 

• Optimal Flow Design ventil (OFD) zagotavlja zanesljiv in izredno velik pretok zraka in to zaradi uporabe nove teh-
 .

C200 druga stopnja ponuja dihalne prednosti novega OFD ventila, rezultat pa je enostaven in zanesljiv regulator. 
Zaradi majhnih dimenzij je ta druga stopnja kompaktna in udobna za uporabo. 
• Optimal Flow Design ventil (OFD) zagotavlja zanesljiv in izredno velik pretok zraka in to zaradi uporabe nove teh-

 .

• Pokrov odporen proti praskam.

Promocijska cena v SCUBACENTRU: MK25/C300     295 eur
                                                                      MK17/C300     255 eur
                                                                      MK11/C300     215 eur
                                                                      MK11/C200     200 eur                                           

NOVO IZ

S U U N T O  P O T A P L J A Š K E  U R E  -  S C U B A P R O  -  T E H N I K A

verzija	 4),	 ki	 si	 ga	 lahko	 vsakdo	
brezplačno	sname	s	Suuntove	splet-
ne	 strani	 (www.suunto.com).	 Pro-
gram	vsebuje	tudi	planer	potopov,	ki	
podpira	planiranje	tako	rekreativnih	
kot	tudi	tehničnih	potopov	s	plinski-
mi	mešanicami	trimix.	Uporabnik	si	
lahko	 izdela	plan	potopa,	 rezervne	
plane	 potopa	 in	 planira	 potreb-
ne	 pline.	 Planer	 je	 tudi	 odličen	
pripomoček	inštruktorjem,	saj	z	njim	
tečajnikom	lažje	razložijo	dekompre-
sijsko	teorijo	 in	način	potapljanja	s	

potapljaškim	 računalnikom.	 Novi	
DM4	omogoča	enostavno	pošiljanje	
podatkov	 na	 športni	 portal	 Move-
scount	 (www.movescount.com),	
na	 katerem	 lahko	 preostalim	 upo-
rabnikom	prikažete,	kje	 vse	ste	se	
s	 svojim	 pripomočkom	 SUUNTO	
potapljali.
Serija	D	je	doživela	temeljito	preno-
vo.	Že	v	preteklosti	je	predstavljala	
vrh	 ponudbe	 dekompresijskih	 ur,	
sedaj	pa	je	na	njem	še	trdneje	zasi-
drana.	Dodaten	razveseljujoč	faktor	

je,	da	cene	novih	modelov	ostajajo	
enake	starim.	Poleg	tega	SUUNTO	
do	konca	meseca	septembra	2011	
akcijsko	 ob	 nakupu	 računalnika	
nove	 serije	 D	 nudi	 nakup	 sonde	
le	 za	 175,00	 EUR	 ali	 vmesnika	 za	
povezavo	 s	 PC-jem	 ali	 prenosnim	
računalnikom	le	za	52,00	EUR!
Računalnike	nove	serije	D	si	 lahko	
ogledate	 in	kupite	 v	 trgovini	Norik-
sub,	 Celovška	 25,	 Ljubljana,	 ob	
bazenu	Tivoli.
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MOJ 
SERVISER

Slovenska	 potapl jaška	 zveza	
je	 pričela	 z	 akcijo	 MOJ	 SERVI-
SER,	 preko	 katere	 želimo	 člane	
SPZ	 informirati	 o	 pooblaščenih	
serviserjih	 potapljaške	 opreme	 v	
Sloveniji.	Tako	pooblaščene	servi-
serje	in	njihove	storitve	približamo	
uporabnikom,	hkrati	pa	potapljače	
dodatno	 motiviramo,	 naj	 ustrez-
no	 skrbijo	 za	 svojo	 potapljaško	
opremo.
Podatki	 o	 navedenih	 serviserjih	
so	verodostojni,	saj	so	se	vsi	ser-
viserji	izkazali	s	kopijami	potrdil	o	
usposobljenosti	 in	 licenciranju.	
Posebej	izpostavljamo	serviserje,	
ki	so	se	odločili,	da	članom	SPZ	
odobrijo popust,	kar	uveljavljate	
z	enim	od	dodatnih kupončkov 
SPZ,	ki	jih	prejmete	ob	podaljšanju	
članarine.
Vse	 člane	 tudi	 vabimo,	 da	 nam	
posredujete	 vaše	 izkušnje	 glede	
opreme	in	njihovega	servisiranja.

Gemco d.o.o., 
PE Aquamania

Belinda Sport, 
Belinda Majcen s.p.

Seznam pooblaščenih serviserjev 
potapljaške opreme:

CPA d.o.o.

Scubatech servis, 
Bojan Jenko s.p.

Itak d.o.o.

MMSub, Matej 
Mihailovski s. p.

Turopolje, d..o.o.

Zorana	Velnarja	15,	9000	Murska	Sobota
tel:	041	664	567

e-pošta:	turopolje@siol.net	
Serviser:	Dušan	Balaško

Servis	za	opremo	znamke:	Scubapro
10% popusta za člane SPZ

Šmartinska	cesta	152	(BTC	-	Atlantis),	1000	Ljubljana
tel:	051-396-730

e-pošta:	info@aquamania.si,	www.aquamania.si
serviser:	Matej	Vidrih

servis	za	opremo	znamke:	Mares
10% popusta za člane SPZ

Mlinska	ulica	1,	2000	Maribor
tel:	02	-	25	25	440	ali	041	601	818

e-pošta:	trgovina@belindasport.si,	
www.belindasport.si

servis	za	opremo	znamke:	Mares in Cressi
vsaj 10% popusta za člane SPZ

Dečmanova	ulica	3	(Dunajska	254	–	servis),	
1000	Ljubljana

tel:	01	56	56	171	ali	041	323	483
e-pošta:	gasper.kosir@cpa.si

serviserji:	Gašper	Košir,	Jože	Košir	in	Mare	Novak
servis	za	opremo	znamke:	Interspiro, Oceanic,

Poseidon, Ursuit, Si-tech in Seemann	sub-Sub gear
10 % popust za člane SPZ

Prešernova	ulica	8,	4000	Kranj
tel:	041	900	246	

e-pošta:	bojan.jenko1@t-2.net
serviser:	Bojan	Jenko

servis	za	opremo	znamke:	
Scubapro, Mares, Dacor, Subgear, 

Apeks in Aqualung 
Brezplačen pregled potapljaške opreme za člane SPZ

Tomačevo	30a,	1000	Ljubljana
tel:	041	444	063

e-pošta:	itak@siol.net
servis	za	opremo	znamke:	

Mares, Sporasub in Dacor
popust za člane SPZ 

Primožičeva	ulica	1,	1231	Ljubljana-Črnuče
tel:	041	707	689

e-pošta:	info@mmsub.com
Serviser:	Matej	Mihailovski

Servis	za	opremo	znamke:	Sunfo, Apex, Aqualung, 
Scubapro, Poseidon, Bauer

Popust za člane SPZ

T E H N I K A  -  M O J  S E R V I S E R 
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Naročite revijo Potapljač

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Letno naročnino v višini 19,00 bom poravnal-a po izstavitvi računa.

Naročilnico pošljite na naslov: SPZ Celovška 25, 1000 Ljubljana ali 

na e-mail: potapljac@spz.si

Ime in priimek

Kraj in datum Podpis

Naslov

Prispevke za objavo v reviji 
Potapljač, pošljite do konca 
vsakega lihega me seca na 
e-naslov: potapljac@spz.si

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

j

VROČA LINIJA 

OGLAŠEVANJA REVIJE 

POTAPLJAČ

030/323 252

e-mail: oglasevanje@spz.si

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

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

Anketa meseca avgusta:
Ali organizirate oziroma vodite na poto-
pe neizkušene potapljače? 
1.	Vsako	leto	po	društvenem	tečaju	peljem	

kakšnega	začetnika	v	vodo.
2.	 Včasih	 organiziram	 potop	 za	 manj	

izkušene	potapljače.
3.	 Večkrat	 organiziram	 potop	 za	 manj	

izkušene	potapljače.
4.	Nikoli	ne	organiziram	tovrstnega	potopa,	

ker	potem	sam	nimam	nič	od	potopa.

Anketa meseca julija:
Kdaj ste se na zadnje udeležili 
kakršnegakoli potapljaškega 
tečaja?
1.	Manj	kot	pol	leta	nazaj.
2.	V	zadnjem	letu.
3.	1	–	2	leti	nazaj.
4.	2	–	5	let	nazaj.
5.	več	kot	5	let.

V	soboto,	12.	novembra	2011,	vabljeni	v	hotel	
Habakuk	 v	 Mariboru	 na	 srečanje	 s	 plesom	 v	
počastitev	35	let	potapljanja	v	SV	Sloveniji.	Med	
srečanjem	bo	tudi	projekcija	arhivskih	fotografij,	
zato	vas	vljudno	vabimo,	da	nam	jih	posredujete	
na	naslov	info@zips.si,	kjer	smo	vam	na	voljo	tudi	
za	dodatne	informacije	in	rezervacije.	
Vljudno	vabljeni	s	prijatelji	 in	z	drugimi	 ljubitelji	
podvodnega	sveta.

35 LET POTAPLJANJA

Novi CMAS inštruktorji 
CMAS	komisija	za	izobraževanje	je	maja	in	junija	or-
ganizirala	tečaj	za	CMAS	M1	inštruktorje	potapljanja.	
Tečaj	so	uspešno	zaključili	Aleš	Lazič,	Hugon	Možina,	
Jernej	 Pance,	 Luka	 Pance	 in	 Samo	 Pirc.	 Novim	
inštruktorjem	 potapljanja	 čestitamo	 in	 jim	 želimo	
čimveč	zadovoljstva	pri	opravljanju	svojega	poslanstva,	
tj.	navduševati	mlade	potapljače	za	podvodni	svet	in	
jih	učiti	varnega	potapljanja.	Organizatorjem	tečaja	z	
Igorjem	Urhom	na	čelu	zahvala	za	odlično	in	strokovno	
opravljeno	delo.

Nova telefonska 
številka SPZ

Obveščamo	 vas,	 da	 je	 pisarna	
Slovenske	 potapljaške	 zveze	
dosegljiva	preko	nove	telefonske	
številke:	 051 22 6543.	 Dose-
danja	 stacionarna	 telefonska	
številka	 je	 zamenjana	 z	mobilno,	
kar	 bo	 omogočilo	 večjo	 dostop-
nost	pisarne	SPZ	preko	SMS	tudi	
izven	časa	uradnih	ur.

A N K E T A  /  N A R O Č I L N I C A  -  S P Z
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Jure	Gasparič					Foto:	DRM

Vreme	 nam	 je	 bilo	 letos	 precej	
bolj	naklonjeno	kot	lani,	saj	nas	
je	od	jutra	do	večera	spremlja-

lo	 toplo	 sonce,	 ki	 je	 bilo	 predvsem	
zaželeno	pri	tekmovalcih,	ki	so	v	hladni	
blejski	vodi	preživeli	več	ur.	Prizorišče	
tekmovanja	je	bilo	Grajsko	kopališče,	
ki	z	urejeno	infrastrukturo	nudi	optimal-
ne	 pogoje	 za	 izvedbo	 prvenstva.	 Po	
standardih	mednarodnega	pokala	so	
bili	fotografi	razdeljeni	v	dve	tekmovalni	
skupini	 (kompaktna	 in	 SLR),	 posneti	
pa	 so	 morali	 fotografije,	 ki	 ustrezajo	
trem	 razpisanim	 kategorijam	 –	 Wide	
(širokokotna),	 Riba	 in	 Kreativa.	 Vsak	
fotograf	je	lahko	v	posamični	kategoriji	
tekmoval	 z	 eno	 oddano	 fotografijo,	
skupnega	 zmagovalca	 pa	 je	 določil	
seštevek	 točk	 posamičnih	 kategorij.	
Tekmovalo	 je	 17	 fotografov	 iz	 treh	
držav,	10	z	zrcalno-refleksnimi	aparati	
in	7	s	kompaktnimi.

Po	zaključenem	tekmovalnem	delu	se	
je	dogajanje	preselilo	v	hotel	Jelovica,	
kjer	 so	 fotografi	 v	 miru	naredili	 izbor	
fotografij	 in	 oddali	 svoje	 najboljše	
posnetke.	 Računalniška	 obdelava	
fotografij	je	v	tovrstnih	tekmah	prepo-
vedana,	saj	organizator	zajame	kartice	
takoj,	 ko	 fotografi	 pridejo	 iz	 vode.	
To	 pomeni,	 da	 so	 vse	 slike,	 ki	 si	 jih	
boste	 lahko	 ogledali	 v	 galeriji,	 prišle	
direktno	 iz	 aparatov,	 brez	 naknadne	
računalniške	postprodukcije.
V	nedeljo	zjutraj	se	je	zbrala	žirija,	ki	je	
ocenila	in	rangirala	oddane	fotografije.	
Tokrat	 so	 žirijo	 sestavljali	 uveljavljeni	
podvodni	 fotografi:	Arkadij Popovič 
– Dadi, Ciril Mlinar – Cic in Janez 
Vidrih – Vani. 
Zaključna	 prireditev	 se	 je	 začela	 s	
pozdravnim	 nagovorom	 in	 projekcijo	
vseh	 tekmovalnih	 fotografij,	 ki	 so	 jo	
spremljali	 komentarji	 žirije.	 Tako	 so	
se	 tekmovalci	 lahko	 sami	 prepričali	
o	korektnem	delu	žirije,	ki	je	tudi	od-
govarjala	 na	 zastavljena	 vprašanja	 in	
zagovarjala	svoje	odločitve.
Prvo	 mesto	 v	 skupini	 SLR	 je	 tokrat	
osvojil	 italijanski	 veteran	 podvodne	
fotografije	Fabio Iardino,	ki	je	s	svojimi	
fotografijami	 uspel	 v	 seštevku	 zbrati	
najvišje	število	točk,	njegova	fotografija	
v	kategoriji	Kreativa	pa	je	bila	izbrana	
za	 najlepši	 posnetek	 na	 tekmovanju	
po	izboru	žirije	–	Best	of	show.	Drugo	
mesto	si	je	priboril	bivši	državni	prvak	
Slovenije	v	podvodni	fotografiji	Oskar 

ZAKLJUčEN 
DRM Fresh 11

Na	 idiličnem	Bledu	 je	7.	 in	8.	maja	
bilo	tekmovanje	v	podvodni	fotografiji	
v	sladkih	vodah	DRM	Fresh	2011.	To	
je	 bilo	 drugo	 tekmovanje	 v	 sklopu	
Mednarodnega	 pokala	 podvodne	
fotografije	(IUPC),	ki	združuje	podvo-
dne	fotografe	štirih	držav	–	Slovenije,	
Italije,	Hrvaške,	Srbije	–	in	predsta-
vlja	prvo	od	dveh	letošnjih	tovrstnih	
tekmovanj	na	domačih	tleh.

Marko Musič,	ki	je	za	prvouvrščenim	
Italijanom	zaostal	za	dve	točki.	Tretje	
mesto	je	zasedel	hrvaški	veteran	po-
dvodne	fotografije	Danijel Frka.	Med	
kompaktnimi	aparati	je	prvo	mesto	za-
sedel	lanski	zmagovalec	Jaka Ferjan,	
ki	je	v	širokokotni	fotografiji	premagal	
celo	vse	SLR	aparate.	
Tudi	tokrat	je	bila	v	ospredju	kategorija	
Kreativa.	DRM	Fresh	je	edino	tekmo-
vanje	v	okviru	pokala	IUPC,	na	katerem	
se	tekmuje	v	omenjeni	kategoriji,	kar	je	
vsekakor	razlog,	da	se	tekmovalci	za	te	
fotografije	najbolj	pripravijo.	Videli	smo	
lahko	vrsto	rekvizitov,	največ	pozorno-
sti	pa	so	bili	deležni	rekviziti	hrvaškega	
fotografa	Marina Brzaca.
V	ekipni	razporeditvi	je	prvo	mesto	dose-
glo	društvo	DRM	Ljubljana	pred	rivalskim	
ljubljanskim	klubom	DPD	Tuna,	 tretje	
mesto	pa	je	osvojil	Ghisleri	iz	Italije.
Za	 konec	 bi	 se	 zahvalil	 še	 pokrovi-
teljem,	 brez	 katerih	 izvedba	 tekmo-
vanja	ne	bi	bila	mogoča:	Nikon	Slove-
nija,	potapljaški	center	Subaquatic	 iz	
Umaga,	Scubatom,	CPA,	Foto	Faraon,	
kmetija	Benedetič,	MM	Sub,	DiGold,	
slaščičarna	 Šmon,	 hotel	 Jelovica	
Bled,	Potapljaško	društvo	Bled,	DVZ	
Ponikve,	 Infrastruktura	 Bled,	 Občina	
Bled	 in	 Slovenska	potapljaška	 zveza	
za	finančno	podporo.
Še	enkrat	zahvale	vsem	udeležencem	
in	čestitke	vsem	nagrajencem.
Vabljeni	k	ogledu	fotogalerije	na	www.
drm-drustvo.si.
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Foto: Oskar Marko Musič

D R M  F r e s h  1 1  -  F O T O

Rezultati:
Wide-angle

DSLR
1.				Grega	Verč																	DPD	Tuna												SLO
2.				Tomaž	Volaj																DPD	Tuna													SLO	
3.				Danijel	Frka																KPA	Adria													HR					

Kompakt
1.				Jaka	Ferjan												 DRM	Ljubljana	 SLO			
2.				Alessio	Tinti											 Ghisleri	 	 I								
3.				Domen	Skuk										 PD	Rak	 	 SLO				

Riba

DSLR
1.				Rok	Kovačič																DRM	Ljubljana	 SLO			
2.				Fabio	Iardino															Ghisleri	 	 I								
3.				Hinko	Šolinc															DRM	Ljubljana	 SLO				

KOMPAKT	
1.				Marko	Gasparič	 DRM	Ljubljana	 SLO			
2.				Jaka	Ferjan	 	 DRM	Ljubljana	 SLO			
3.				Dejan	Mavrič															DPD	Soča	 SLO				

Kreativa

DSLR
1.				Fabio	Iardino		 Ghisleri	 	 I						
2.				Oskar	Marko	Musić	 DRM	Ljubljana	 SLO		
3.				Danijel	Frka	 	 KPA	Adria	 HR				

KOMPAKT
1.				Janja	Obal	 	 DRM	Ljubljana	 SLO				
2.				Marko	Gasparič	 DRM	Ljubljana	 SLO				
3.				Jaka	Ferjan	 	 DRM	Ljubljana	 SLO				

Skupna	razvrstitev	

DSLR
1.				Fabio	Iardino		 Ghisleri	 	 I						
2.				Oskar	Marko	Musić	 DRM	Ljubljana	 SLO			
3.				Danijel	Frka	 	 KPA	Adria	 HR				

KOMPAKT
1.				Jaka	Ferjan	 	 DRM	Ljubljana	 SLO				
2.				Marko	Gasparič	 DRM	Ljubljana	 SLO				
3.				Janja	Obal	 	 DRM	Ljubljana	 SLO					
	
Ekipno

1.					DRM	Ljubljana	 SLO				
2.					DPD	Tuna	 	 SLO						
3.					Ghisleri	 	 SLO							
4.					KPA	Rovinj	 	 HR					

BEST	OF	SHOW
Fabio	Iardino	–	Kreativa
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zlato & bron na
SP V PODVODNI FOTOGRAFIJI

Svetovno	 prvenstvo	 v	 podvodni	
fotografiji	je	organizirano	vsaki	dve	
leti	in	na	njem	se	zberejo	najboljši	

podvodni	fotografi	z	vsega	sveta.	Tekmo-
vanje	organizira	svetovna	potapljaška	zveza	
CMAS,	gosti	pa	ga	vsakič	druga	država.	Pri	
sestavi	reprezentance	imajo	države	različne	
modele.	Najpogostejši	ključ	za	 izbor	na-
cionalne	reprezentance	so	odlični	dosežki	
na	državnih	 in	mednarodnih	tekmovanjih.	
Večina	udeleženih	fotografov	je	tako	osvojila	
naslov	državnega	prvaka	ali	podprvaka	na	
nacionalnih	tekmovanjih	v	zadnjih	dveh	letih.	
Nekatere	države	imajo	še	dodaten	izbor,	ki	
ga	opravi	selektor	za	podvodno	fotografijo	
pri	nacionalni	potapljaški	zvezi.

Tudi	 naša	 reprezentanca	 je	 bila	 se-
stavljena	 iz	 aktualnih	 zmagovalcev	na	
nacionalnih	tekmovanjih	in	uveljavljenih	
podvodnih	 fotografov,	ki	so	že	večkrat	
dokazali	svojo	kvaliteto,	tako	na	lokalnih	
kot	mednarodnih	tekmovanjih.	Vsi	smo	
člani	našega	najstarejšega	potapljaškega	
kluba	DRM	Ljubljana,	ki	je	najaktivnejši	
na	področju	podvodne	 fotografije.	Vsi	
pionirji	in	velika	imena	slovenske	podvo-
dne	fotografije	so	se	učili	potapljanja	in	
podvodnega	fotografiranja	v	klubu	DRM	
Ljubljana.
Tako	sva	na	letošnjem	svetovnem	prven-
stvu	v	Turčiji	slovenske	barve	zastopala	
dva	fotografa,	vsak	s	svojim	asistentom.	
Borut Furlan	je	mednarodno	priznan	in	
večkrat	nagrajen	podvodni	fotograf,	ki	je	
na	številnih	preteklih	svetovnih	prvenstvih	
dosegel	odlične	 rezultate.	Sam	sem	v	
zadnjih	dveh	letih	dvakrat	osvojil	naslov	
državnega	prvaka	 in	dosegel	odlične	
rezultate	na	mednarodnih	tekmovanjih.		
Moj	asistent	Oskar Marko Musić	 je	v	
preteklosti	 že	osvojil	naslov	državnega	
prvaka	 in	 nagrade	 na	 mednarodnih	
tekmovanjih	ter	tako	zastopal	Slovenijo	
na	 prejšnjem	svetovnem	prvenstvu	 v	
Koreji.	Borutova	asistentka	Irena čok	je	
v	preteklosti	osvojila	ugledne	naslove	na	
nacionalnih	tekmovanjih	in	mednarodnih	

natečajih.	Tako	premišljeno	sestavljena	slo-
venska	reprezentanca	je	ponujala	najboljše	
izhodišče	za	dobro	uvrstitev.
V	Turčijo	smo	prispeli	en	teden	pred	tekmo-
vanjem,	saj	smo	si	morali	ogledati	akvatorij	
in	lokacije,	ki	so	bile	določene	s	strani	orga-
nizatorjev.	Od	16	razpisanih	lokacij	smo	se	
uspeli	potopiti	na	12	lokacij.	Na	srečo	smo	
si	v	teh	potopih	ogledali	vse	4	lokacije,	ki	
jih	je	organizator	razkril	na	prvem	sestanku,	
en	dan	pred	 tekmovanjem.	Na	sestanku	
so	bila	dorečena	tudi	vsa	vprašanja	glede	
pravil	 tekmovanja	 in	prepovedi	obdelave	
fotografij.	Drugi	dan	sta	sledila	dva	pre-
dtekmovalna	potopa	na	izbranih	lokacijah.	
Zvečer	smo	spominske	kartice	predali	or-
ganizatorjem,	ki	so	jih	izpraznili	in	oštevilčili.	
Na	vsak	tekmovalni	dan	smo	kartice	dobili	
nazaj	in	jih	na	barkah	pred	potopom	pod	
nadzorom	sodnika	vstavili	v	aparate.	V	času	
tekmovanja	je	bilo	ohišje	dovoljeno	odpirati	
samo	v	prisotnosti	sodnika,	fotografije	pa	
smo	smeli	brisati	ali	gledati	samo	pod	vodo.	
Po	vsakem	tekmovalnem	dnevu	smo	morali	
kartice	vrniti	organizatorjem,	da	so	naredili	
kopijo,	kasneje	pa	smo	si	lahko	tudi	sami	
ogledali	fotografije	na	svojih	računalnikih.
Tekmovalni	del	je	bil	sestavljen	iz	štirih	poto-
pov,	ki	so	bili	omejeni	na	nedekompresijske	
čase	z	maksimalno	globino	30	metrov.	Na	
voljo	smo	 imeli	12-litrske	 jeklenke	 in	90	
minut	časa.	V	štirih	potopih	je	bilo	dovolje-
no	narediti	maksimalno	200	posnetkov,	ki	
ustrezajo	vsem	5	kategorijam.	Vse	katego-
rije	so	standardne,	razen	teme,	ki	jo	določi	
gostujoča	 država	 glede	 na	 značilnosti	
lokalnega	akvatorija.	Na	letošnjem	svetov-
nem	prvenstvu	smo	tekmovali	v	kategorijah:	
Riba,	Makro,	Makro	tema	(Iglokožci),	Am-
bient	in	Ambient	z	modelom.
Vsaka	fotografija	mora	ustrezati	kriterijem,	
ki	 jih	določa	mednarodni	pravilnik	o	po-
dvodni	 fotografiji,	 obenem	 pa	 mora	 biti	
fotografija	 tehnično	korektna	 in	estetska.	
Sedemčlanska	 žirija	 je	 sestavljena	 iz	
izkušenih	podvodnih	fotografov,	ki	prihajajo	
iz	različnih	okolij.	Po	končanem	tekmoval-
nem	delu	tekmovalci	izberejo	po	eno	foto-
grafijo	za	vsako	kategorijo.	Drugi	dan	naredi	
žirija	prvi	 izbor	fotografij,	ki	gredo	v	»TOP	
10«.	V	drugem	delu	je	javna	projekcija,	kjer	
v	živo	poteka	ocenjevanje	»TOP	10«	foto-
grafij,	podobno	kot	pri	smučarskih	skokih	
ali	umetnostnem	drsanju.	V	vsaki	kategoriji	

Letošnja	 udeležba	 slovenske	 re-
prezentance	 na	 13.	 svetovnem	
prvenstvu	 v	 podvodni	 fotografiji	 je	
bila	 najuspešnejša	 do	 sedaj.	 Kljub	
znanim	 imenom	 podvodne	 fotogra-
fije,	ki	so	sestavljala	reprezentanco,	
in	 dejstvu,	 da	 je	 bila	 ekipa	 odlično	
izbrana,	 nihče	 ni	 pričakoval	 tako	
visokih	dosežkov	Slovenije.

F O T O  -  S P  V  P O D V O D N I  F O T O G R A F I J I

Rok	Kovačič						Foto:	Rok	Kovačič,	TSSF	
Borut	Furlan,	Danijel	Frka					
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sedaj.	Šest	 fotografij	med	najboljših	deset,	
zlato	v	Makru	 in	bron	v	skupni	 razvrstitvi	 so	
potrditev,	da	ima	Slovenija	odlične	fotografe,	
ki	nadaljujejo	v	duhu	pionirjev	podvodne	 fo-
tografije	 in	starejše	generacije	 fotografov,	ki	
so	bili	že	na	številnih	predhodnih	tekmovanjih	
večkrat	zelo	uspešni.
Poleg	zahvale	njim	in	celotni	letošnji	reprezen-
tanci,	sem	dolžan	zahvalo	tudi	domačemu	klu-
bu	DRM	Ljubljana,	ki	že	vrsto	let	podpira	razvoj	
podvodne	 fotografije,	organizira	 tekmovanja	
in	skrbi	za	kvaliteten	 fotografski	podmladek.	
Obenem	zahvala	 tudi	Slovenski	potapljaški	
zvezi,	ki	nas	podpira	in	se	zaveda	odgovornosti	
za	nadaljevanje	dolge	in	uspešne	zgodovine	
slovenske	podvodne	 fotografije.	Bravo	naši,	
bravo	Slovenija!

se	prikaže	10	 fotografij,	ki	so	prišle	v	 izbor,	
nato	vsak	član	žirije	podeli	točke	posamezni	
fotografiji.	Skrajne	ocene	(najvišja	in	najnižja)	
se	 zavržejo	 in	 izračuna	se	povprečje	petih	
ocen.	Celotno	ocenjevanje	 fotografij	poteka	
anonimno,	tako	da	žirija	ne	pozna	imen	ali	na-
cionalnosti	posameznih	fotografij.	Ko	se	odvrti	
vseh	deset	fotografij	v	posamezni	kategoriji,	je	
znana	končna	razvrstitev.	Vsakemu	tekmovalcu	
se	glede	na	končno	uvrstitev	v	posamični	kate-
goriji	dodeli	točke	po	Fibonacijevem	sistemu.
Za	skupno	razvrstitev	se	seštejejo	dodeljene	
točke	iz	posamičnih	kategorij.	Tako	smo	vsako	
kategorijo	posebej	nestrpno	pričakovali,	 saj	
do	zadnjega	trenutka	nismo	vedeli,	ali	smo	se	
s	katero	od	fotografij	uvrstili	v	»TOP	10«.	Na	
koncu	smo	navdušeno	spremljali	ocenjevanje	
6	 fotografij	 slovenske	 reprezentance,	ki	 so	

prišle	med	najboljših	 deset.	Med	48	
fotografi	 iz	24	držav	smo	se	Slovenci	
odrezali	odlično.	V	kategoriji	Makro	smo	
zasedli	1.	 in	5.	mesto,	 v	Makro	 temi	
4.	in	9.	mesto,	v	kategoriji	Ambient	5.	
in	v	kategoriji	Riba	7.	mesto.	V	skupni	
razvrstitvi	sem	tako	z	89	točkami	zasedel	
tretje	mesto,	10	točk	za	drugouvrščenim	
Špancem	Arthurom	J.T.	Thiemannom	
in	22	 točk	 za	prvouvrščenim	Turkom	
Orhanom	Aytürjem.	
Slovenci	smo	s	tem	ponovno	pokazali,	
da	imamo	kvalitetne	podvodne	fotografe,	
ki	 lahko	posežejo	po	najvišjih	mestih	
med	svetovno	znanimi	imeni	podvodne	
fotografije.	Letošnji	uspeh	na	svetovnem	
prvenstvu	v	Bodrumu	je	največji	uspeh	
Slovencev	na	tovrstnih	 tekmovanjih	do	

F O T O  -  S P  V  P O D V O D N I  F O T O G R A F I J I
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L etošnje	svetovno	prvenstvo	je	bilo	v	turističnem	mestu	Bodrum	
na	jugozahodu	Turčije.	Sodelovalo	je	45	fotografov	iz	25	držav.	
Vsako	 reprezentanco	 so	 praviloma	 sestavljali	 dva	 fotografa	 s	

svojima	modeloma/asistentoma	in	kapetan,	ki	je	(vsaj	pri	nas)	skrbel	za	
organizacijo	in	tudi	asistenco,	tako	na	barki	kot	pri	izbiri	fotografij.
V	Turčijo	smo,	podobno	kot	druge	ekipe,	prispeli	že	nekaj	dni	pred	
uradnim	začetkom	tekmovanja,	da	smo	raziskali	teren	in	prišli	v	tekmo-
valno	formo.	Prvi	uradni	dan	smo	se	premestili	v	luksuzen	resor	(škoda,	
da	nismo	imeli	več	časa,	da	bi	izkoristili	vse	njegove	komoditete),	kjer	
smo	 tekom	 tekmovanja	spali	 in	kjer	so	se	dogajale	 vse	»nadvodne	
aktivnosti«,	povezane	s	tekmovanjem.	V	glavni	dvorani	hotela	je	po-
poldne	potekala	otvoritev	tekmovanja	in	registracija	ekip,	zvečer	pa	
»technical	meeting«.	Na	slednjem	so	nam	predstavili	organizatorje	in	
7	članov	žirije,	med	katerimi	je	bil	tudi	priznani	slovenski	fotograf	Arne 
Hodalič,	ter	pojasnili	vsa	pravila	glede	poteka	tekmovanja	in	oddaje	
posnetkov.	Uradno	so	tudi	sporočili	lokacije	potopov	(Big	reef,	Small	
reef,	Pacoz,	Smugglers	bay)	in	razporeditev	ekip	po	barkah	tako,	da	
je	vsak	fotograf	dobil	možnost	fotografiranja	na	vseh	štirih	lokacijah.
Naslednji	dan	 je	bil	čas	za	uradni	 trening,	na	katerem	smo	tako	mi	
kot	organizatorji	preizkusili,	kako	bo	 tekmovanje	potekalo	v	praksi,	
saj	 so	bila	pravila	precej	stroga.	Po	prihodu	na	 lokacijo	potopa	so	
oznanili	začetek	30-minutnega	intervala,	v	katerem	smo	se	morali	vsi	
konkurenti	spraviti	v	vodo.	Na	vsaki	barki	je	bil	član	organizacije,	ki	je	
kontroliral	čas	potopa	za	vsako	ekipo	posebej	(max.	90	minut).	Med	
samim	potopom	so	lahko	tekmovalci	prišli	menjat	objektiv,	vendar	se	
štoparica	ni	ustavila.	Prav	tako	so	ob	vrnitvi	iz	vode	preverili	največjo	
globino	 našega	 potopa	 (omejitev	 30	 metrov).	 Prekoračitvi	 časa	 ali	
globine	je	sledila	diskvalifikacija.	Predtekmovalni	dan	je	(vsaj	nama)	
pomagal	 tudi	 pri	 določitvi	 tekmovalne	 strategije	 in	 časa,	 ki	 sva	 ga	
nameravali	nameniti	posamezni	 temi	oziroma	optiki.	V	dveh	 tekmo-
valnih	dneh	 je	v	štirih	potopih	bilo	 treba	narediti	 fotografije	za	vseh	
5	predpisanih	tem,	hkrati	pa	paziti	na	število	posnetkov	(največ	100	
za	 vsak	 tekmovalni	 dan).	 Samo	 tekmovanje	 je	 bilo	 manj	 stresno	 in	
naporno,	kot	sem	pričakovala.	Start	je	bil	šele	ob	10.	uri	zjutraj,	med	
potopoma	pa	je	bilo	dovolj	časa	za	kosilo,	počitek	oziroma	ogrevanje	
na	sončku	in	klepet	s	kolegi.
Popoldne	smo	skupaj	s	kapetanom	naše	ekipe	še	enkrat	pregledali	
opravljene	posnetke	in		končno	dorekli,	čemu	se	bomo	posvetili		na	
posameznih	lokacijah.	Vsi	fotografi	so	morali	tudi	oddati	spominske	
kartice	organizatorjem,	ki	so	preverili,	ali	so	res	prazne,	 in	 jih	vrnili	
šele	na	barki	na	dan	tekmovanja.	Tako	so	preprečili	morebitno	golju-
fanje.

13. SP v podvodni fotografiji 
SKOZI ITALIJANSKO OPTIKO

Udeležba	na	svetovnem	prvenstvu	niso	nujno	sanje	vsakega	foto-
grafa,	je	pa	vsekakor	enkratna	izkušnja.	Letos	sem	imela	tudi	sama	
priložnost	izkusiti,	kako	poteka	največje	tekmovanje	v	podvodni	
fotografiji,	v	tej	umetniško-športni	disciplini.	Tekmovanja	sem	se	
udeležila	kot	model	italijanske	državne	prvakinje	Silvie Boccato	
in	 tako	postala	uvožena	članica	 italijanske	reprezentance.	Prav	
slednje	je	naredilo	 izkušnjo	toliko	bolj	zanimivo,	še	posebej	ob	
srečanju	z	domačo,	slovensko	reprezentanco.
Maja	Zavrtanik					Foto:	Silvia	Boccato

S P  V  P O D V O D N I  F O T O G R A F I J I  -  F O T O
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V	 naslednjih	 dveh	 dneh	 je	 šlo	 zares	 in	 tudi	
napetost	 je	bila	temu	primerno	opazno	večja.	
Posebno	prvi	 tekmovalni	dan,	ki	ni	bil	najbolj	
posrečen.	 Slabe	 vremenske	 napovedi	 so	 se	
uresničile	 in	proti	koncu	prvega	potopa	se	 je	
razdivjala	prava	nevihta,	 tako	da	smo	se	med	
potopoma	dodobra	premrazili	(in	prehladili),	pa	
tudi	svetloba	za	posnetke	je	bila	slabša.	K	sreči	
se	 je	 vreme	uneslo	 vsaj	 toliko,	da	smo	 lahko	
izvedli	 tudi	drugi	potop	 in	 tekme	ni	bilo	 treba	
prekiniti.	 Pa	 tudi	 posnetki,	 kot	 se	 je	 izkazalo	
kasneje,	niso	bili	slabi.	
Drugi	 dan	 tekmovanja	 nas	 je	 pozdravilo	 son-
ce	 in	 bolj	 ko	 se	 je	 tekma	 bližala	 koncu,	 bolj	
razigrano	je	bilo	vzdušje.	Seveda	je	bilo	treba	
ohraniti	 koncentracijo	 do	 konca,	 saj	 je	 čas	
med	 potopom	 kar	 prehitro	 tekel.	 Sprostitev	
smo	 si	 privoščili	 popoldan,	 ko	 smo	 skupaj	 z	
drugimi	ekipami	nazdravili	koncu	prvega	dela	
tekmovanja.	 Večer	 smo	 posvetili	 drugemu	 in	
verjetno	 najpomembnejšemu	 delu	 –	 izboru	
petih	fotografij,	ki	bodo	glede	na	mnenje	žirije	
odločale	o	uvrstitvi,	noč	pa	je	bila	rezervirana	
za	druženje	 in	 zabavo.	Mi	 smo	namreč	 svoje	
opravili,	zdaj	je	bilo	vse	v	rokah	oziroma	bolje	
rečeno	v	očeh	žirantov.	Ti	so	se	sestali	naslednji	
dan	 in	 verjamem,	da	niso	 imeli	 lahkega	dela.	
Čas,	ko	 je	žirija	presojala	o	usodi	posnetkov,	
smo	mi	uživali	v	zasluženem	počitku.	Popoldne	
nas	je	trajekt	popeljal	v	center	Bodruma,	nakar	
smo	 se	 v	 pompozni	 paradi,	 kot	 se	 za	 tako	
prireditev	spodobi,	vse	ekipe	sprehodile	proti	
Bodrumskem	 gradu,	 kjer	 smo	 lahko	 uživali	 v	
prelepem	razgledu,	ogledu	arheološkega	po-
dvodnega	muzeja	in	druženju	ob	tradicionalni	
turški	hrani	in	pijači.	
Zaključna	ceremonija	z	razglasitvijo	rezultatov	
je	bila	v	areni	ob	vznožju	gradu.	Ne	vem	sicer,	
kako	je	to	potekalo	prejšnja	leta,	ampak	letos	je	
žirija	javno	ocenila	deset	najboljših	posnetkov.	
Tako	je	napetost	postopoma	naraščala,	ko	se	je	
vrstni	red	fotografij	na	velikem	platnu	spreminjal	
skladno	s	točkami,	ki	so	jih	prejele.	
In	 kakšni	 so	 bili	 rezultati?	 Skupno	 1.	 mesto	
je	pripadlo	Turku	Orhanu Aytüru,	drugi	 je	bil	
Španec	Arhtur Josia Telle Thiemann,	tretji	pa	
naš	Slovenec	Rok Kovačič	(iskrene	čestitke).	
Silvia Boccato	(in	tako	tudi	jaz)	se	je	uvrstila	
na	skupno četrto mesto z zlato medaljo v 
kategoriji Riba in 7. mestom v kategoriji 
Makro s temo	(v	ostalih	kategorijah	nama	žal	
ni	uspelo	priti	med	prvih	deset),	kar	je	odličen	
rezultat	za	prvič,	pa	še	ženskim	predstavnicam	
je	dala	malo	veljave	(te	so	namreč	še	vedno	v	
»veliki«	manjšini).
Vse	rezultate	in	zmagovalne	posnetke	si	lahko	
ogledate	na	spletni	strani:	
http://www.bodrum2011.com

F O T O  -  S P  v  P F
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N a	 reškem	 pomolu	 smo	 izkr-
cali	 potapljaško	 opremo	 in	
oddali	potapljaško	izkaznico	

kapitanu	Marca	Pola,	ki	se	 je	majal	
na	 rahlo	 vzvalovani	 morski	 gladini.	
Preoblekli	smo	se	na	kopnem.	Malo	
nas	je	zazeblo,	saj	je	tabla	na	bližnji	
zgradbi	kazala	samo	0,1	stopinj	Cel-
zija.	Iz	našega	kluba	Potapljači	Luke	
Koper	nas	je	bilo	sedem,	dva	pa	sta	
se	nam	pridružila	še	 iz	Škofje	Loke	
in	 z	 Bleda.	 Zaradi	 burje,	 ki	 je	 brila	
prejšnje	dni,	nam	je	kapitan	svetoval	
ogled	ladje	Sigrid.	Ker	je	potopljena	
na	 kamnitem	 dnu,	 je	 predvideval,	
da	 bo	 tam	 boljša	 vidljivost.	 Njegov	
predlog	smo	z	navdušenjem	sprejeli.	
Prijazni	kapitan	Franjo	Frlec	je	med	
potjo	 podrobno	 opisal	 ladjo	 Sigrid	
in	 predviden	 potek	 potopa	 nanjo.	
V	 klubu	 smo	 si	 jeklenke	 napolnili	 z	
nitroxom	 28	 (z	 mešanico,	 v	 kateri	
je	 28	 %	 kisika),	 kar	 je	 bila	 sijajna	
Domagojeva	 zamisel.	 Skočili	 smo	
v	 hladno	 vodo	 in	 se	 po	 vrvi	 počasi	
spustili	 k	 njej	 na	 jambor,	 ki	 leži	 na	
globini	16	metrov.	Vidljivost	je	bila	res	
solidna	 (7	 –	 10	 metrov).	 Skozi	 jato	
črnik	 smo	 plavali	 ob	 desnem	 boku	

razbitine	do	premca.	Na	premcu	sva	
se	 s	 sopotapljačem	 Markom	 obrnila	
in	 po	 levi	 strani	 odplavala	 k	 odreza-
nemu	premcu.	Na	poti	sva	zagledala	
prekrasnega	 škarpoča.	 Marko	 ga	 je	
osvetljeval	 s	 svetilko,	 a	 škarpoč	 se	
ni	ganil	z	mesta.	Kot	pribit	je	tičal	na	
robu	 ladje.	 Zbrano	 sva	 si	 ogledala	
palubo	 in	 nato	 zaplavala	 k	 z	 algami	
obrasli	strojnici.	Do	 ladijskega	vijaka	
na	globini	35	metrov	se	nisva	spustila.	
Največjo	globino,	ki	sva	jo	dosegla,	je	
bila	30	metrov.
Tovorna	 ladja	 Sigrid,	 dolžine	 72	
metrov,	 je	 bila	 zgrajena	 leta	 1952.	
Potopila	 se	 je	 blizu	 reškega	
pristanišča	 15.	 januarja	
1977,	 ko	 ji	 je	 orkanski	
veter	 iztrgal	 sidro	 in	
jo	 treščil	 v	 kamnito	
protivalovno	 zaščito.	
Ladjo	so	kasneje	dvi-
gnili	iz	vode	in	ji	odre-
zali	 premec.	 Lepo	 so	
vidne	 line	 na	 desnem	
in	 levem	 boku,	 ki	 jih	 alge	
še	niso	zarasle.	Po	30	mi-
nutah	 raziskovanja	 ladje	
nama	 je	 hladno	 morje	
seglo	 pod	 kožo.	 Bila	
sva	 namreč	 edina,	 ki	
sva	si	privoščila	potop	
v	mokri	obleki.	Po	vrvi	
sva	 se	 začela	 počasi	
dvigovati	in	po	dekom-
presi jskih	 postankih	
na	 globini	 3	 metrov	 še	

počakala	 tri	 minute.	 Na	 krovu	
Marca	Pola	nama	 je	prijazna	ka-
pitanova	 žena	 prinesla	 vroč	 čaj.	
Med	zadnjimi	sta	se	na	krov	vrnila	
Nedjan	Kastelic	in	Gorazd	Suljčič.	
Njuna	vztrajnost	 ju	 je	nagradila	s	
pogledom	na	kovača	in	škarpino	
kraljevskih	 dimenzij.	 Po	 desetih	
minutah	 plovbe	 smo	 pristali	 ob	
reškem	pomolu,	kjer	je	že	čakala	
naslednja	 skupina	 itali janskih	
potapljačev,	da	se	vkrca.	
Obogateni	 z	 novim	 doživetjem	
čarobnega	zimskega	potopa	smo	
se	odpeljali	 domov	 in	med	potjo	
iskali	 najprimernejšo	 lokacijo	 za	
otvoritev	 sezone.	 Gorazd	 je	 pre-
dlagal	 Murter,	 kjer	 smo	 si	 pred	
dobrim	 letom	v	nemogočem	vre-
menu	ogledali	razbitino	Francesco	
da	Rimini.	Takrat	je	bil	z	nami	tudi	
predani	in	strastni	potapljač	Dušan	
Podgornik,	ki	je	življenje	izgubil	v	
svojem	 najljubšem	 elementu.	 V	
spomin	nanj	se	bomo	27.	marca	
potopili	v	avtokampu	Sv.	Marina	v	
neposredni	bližini	Rabca.

V	nedeljo	smo	se	zbrali	pred	klubom	v	
Kopru	in	se	s	popravljenim	kombijem	
odpeljali	proti	Reki	z	namenom,	da	se	
potopimo	na	razbitino	Elhawi	Star.	

			Tea	Štoka								Foto:	Tea	Štoka				

Razbitina 
SIGRID

S I G R I D  -  R E P O R T A Ž A
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P o	 lanskem	 rekordno	 obiskanem	 Dnevu	
potapljačev	Slovenije	smo	letos	organizatorji	
težko	 upali,	 da	 bi	 lahko	 rekord	 presegli.	 In	

vendar	se	je	zgodilo	prav	slednje.	Zbralo	se	je	preko	
170	udeležencev	in	samo	Matjaževi	iznajdljivosti	ter	
spretnosti	gre	zahvala,	da	je	bilo	za	vse	dovolj	hrane	
in	pijače.	Za	člane	Slovenske	potapljaške	zveze	je	
prireditev	brezplačna,	tako	da	ni	z	akontacijo	potrje-
nih	prijav.	Lani	je	tako	bilo	udeležencev	dvakrat	več	
od	prijavljenih,	letos	pa	jih	je	Danica	s	svojo	ekipo	v	

recepciji	naštela	skoraj	štirikrat	toliko.
Lepo	sončno	vreme	je	prav	gotovo	pomem-
bno	pripomoglo	k	dobremu	obisku,	hkrati	
pa	je	to	tudi	potrditev,	da	je	Dan	potapljačev	
prireditev,	ki	se	je	dobro	uveljavila	med	slo-
venskimi	potapljači,	da	ima	dušo	in	je	več	
kot	le	eno	izmed	potapljaških	druženj.	Gre	
za	osrednji	potapljaški	dogodek	te	vrste	v	
Sloveniji,	na	katerem	se	 tesno	prepletajo	
potapljanje,	 druženje,	 rekreacija,	 tekmo-

P O T A P L J A Č E V  S L O V E N I J E



JUNIJ 2011 •                         •   17

vanje,	 pa	 tudi	 izobraževanje,	 predstavitev	
in	testiranje	potapljaške	opreme,	sestanek	
reševalcev	in	še	marsikaj.	
Za	 prevoz	 potapljačev	 na	 potopljeno	 ladjo	
so	 poskrbeli	 kolegi	 reševalci	 iz	 Podvodne	
reševalne	 službe	 Slovenije,	 še	 posebna	
zahvala	za	učinkovito	logistično	podporo	pa	
gre	Slovenski	vojski	 in	pomorski	policiji	za	
pomoč	pri	zagotavljanju	varnosti.
Atraktivne	Igre	brez	dna	so	se	pod	Borisovim	

P O T A P L J A Č E V  S L O V E N I J E
vodenjem	zaključile	z	mrtvim	tekom	dveh	ekip,	zato	
se	za	pomoč	pri	zagotavljanju	dodatnih	regulatorjev,	
kar	je	letos	bila	prva	nagrada,	še	posebej	zahvaljuje-
mo	pokrovitelju	nagrad	podjetju	Dive	Strong.
Vse	to	so	dovolj	tehtni	razlogi,	da	ob	iskreni	zahvali	
vsem,	ki	ste	sodelovali	in	pomagali	pri	organizaciji,	
kjer	 že	 tradicionalno	 največ	 pripomorejo	 kolegi	
iz	 PKL	 Koper	 in	 PD	 Murska	 Sobota,	 že	 sedaj	
izrečemo	tudi	povabilo	na	Dan	potapljačev	Slove-
nije	2012.
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P očutil	sem	se	odlično	pri-
pravljenega	in	pričakoval	
sem	 odlične	 pogoje	 za	

treninge	 ter	 tekmovanje.	Glavni	
cilj	je	bil	privajanje	na	novo	obleko	
in	masko.	Pri	maski,	 ki	 se	 zalije	
z	 vodo,	se	gleda	s	pomočjo	ko-
rekcijskih	leč.	Pričakoval	sem	tudi	
dva	nova	državna	 rekorda,	kar	bi	
bila	 velika	spodbuda	za	 začetek	
sezone.	Že	na	prvih	treningih	so	se	
začele	težave	zaradi	nove	obleke.	
Temperatura	vode	 je	bila	23	°C,	
kar	 je	premalo	 za	2-milimetr-
sko	obleko	brez	kapuce.	
Kmalu	 sem	 ugotovil,	
da	je	tresenje	zaradi	
mraza	najslabša	
stvar	za	sprosti-
tev	pred	in	med	
potopom.	Tako	
sem	 imel	 sko-
raj	 vse	 trenin-
ge	 pokvarjene	
zaradi	 slabega	
vremena,	 nove	
opreme,	pretanke	
potapljaške	obleke	

Na	letošnje	prvo	tekmovanje	sem	se	odpravil	
z	velikimi	pričakovanji.	Tekmovanja	v	Dahabu	
v	Egiptu	sem	se	že	dolgo	želel	udeležiti,	saj	
je	tamkajšnja	modra	luknja	Blue	Hole	znana	
kot	raj	za	potapljače	na	vdih.	Počutil	sem	se	
odlično	pripravljenega	 in	pričakoval	 sem	
odlične	pogoje	za	treninge	ter	tekmovanje.	
Glavni	 cilj	 je	 bil	 privajanje	 na	 novo	
obleko	in	masko.	Pri	maski,	ki	se	
zalije	z	vodo,	se	gleda	s	pomočjo	
korekcijskih	leč.	Pričakoval	sem	
tudi	dva	nova	državna	rekorda,	
kar	bi	bila	velika	spodbuda	za	
začetek	sezone.

in	pretirane	gneče	v	modri	luknji.	Na	
enem	 izmed	 treningov	sem	se	pri	
vračanju	na	površino,	na	globini	62	
m,	zaletel	v	izboklino	na	steni	modre	
luknje,	kar	 je	bila	moja	najslabša	
potapljaška	 izkušnja	do	sedaj.	Na	
treningih	sem	pričakoval	potope	do	
globine	90	m,	kjer	je	tudi	dno	modre	
luknje.	Največja	globina,	ki	sem	jo	
dosegel,	pa	je	bila	76	m.	Imel	sem	
veliko	težav	z	izenačevanjem,	saj	me	

je	mraz	preveč	dekoncentriral.
Dan	 pred	 tekmovanjem	 sem	 najavil	

globino	85	m,	kar	je	bil	kompromis	pri	
najavljanju	globine.	90	m	bi	bilo	preveč	

glede	na	 rezultate	s	 treningov,	85	m	pa	
je	globina,	ki	jo	ob	uspešnem	izenačevanju	

opravim	brez	težav,	zadostovala	pa	bi	vsaj	za	
2.	mesto.	Čez	dan	sem	se	začel	slabo	počutiti	

in	vedel	sem,	da	je	z	menoj	nekaj	narobe.	Zaradi	
tega	sem	svojo	najavo	zmanjšal	na	75	m.	Zvečer	
sem	si	izmeril	vročino	in	razočaran	uvidel,	da	je	

tekmovanje	zame	končano.	Termometer	je	
pokazal	preko	39	°C.	Moje	razočaranje	po	
slabih	treningih	je	bilo	na	vrhuncu.	Letno	si	
lahko	finančno	in	časovno	privoščim	samo	
2	do	3	takšna	tekmovanja.	Tokrat	pa	je	bil	

odhod	v	Egipt,	kot	je	kazalo,	zaman.	
Ponoči	so	se	pričele	še	hude	prebavne	težave.	

Postalo	mi	 je	 jasno,	da	 sem	se	moral	 nekje	
zastrupiti	s	hrano	ali	z	vodo.	Zbudil	sem	se	brez	
vročine,	počutil	pa	sem	se	porazno.	Takoj	sem	
sklenil,	da	se	ta	dan	ne	bom	potapljal.	Vseeno	
sem	odšel	na	prizorišče	tekmovanja,	kjer	sem	si	
poiskal	udoben	prostor	v	senci,	od	koder	sem	
spremljal	dogajanje.	Žalosten	sem	ugotovil,	da	
bi	moja	najava	85	m,	ob	uspešnem	potopu,	po-
menila	1.	mesto	v	disciplini	s	plavutmi.	V	upanju	
na	izboljšanje	zdravstvenega	stanja	sem	najavil	
globino	za	drugi	tekmovalni	dan.	Ponovno	sem	

Jure	Daič					Foto:	Tanja	Daić,	
Michael	Naef

Š P O R T  -  F D D  M I N I C O M P 
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sem	opravil	brez	težav	in	z	veliko	rezer-
ve,	kar	me	je	zelo	razveselilo.	To	je	bil	
tudi	najgloblji	potop	 v	disciplini	prosti	
potop,	kar	je	pomenilo,	da	sem	osvojil 
1. mesto.	Ko	sem	se	vrnil	na	kopno,	se	
je	vrnila	slabost	in	slabo	počutje.	Zvečer	
sem	šel	na	zaključno	slovesnost,	ki	pa	
se	je	zame	kmalu	končala,	saj	mi	je	bilo	
zelo	slabo.	Jedel	sem	prvič	po	28	urah,	
pri	vsakem	grižljaju	pa	sem	se	mučil	s	
požiranjem.	Zaradi	prebavnih	težav	sem	
v	enem	tednu	izgubil	6	kg.
Zaradi	 osvojenega	 prvega	 mesta	 v	
disciplini	prosti	potop	moje	potovanje	v	

Egipt	ni	bilo	popolnoma	zaman,	
vseeno	 pa	 sem	 od	 te	

tekme	 pričakoval	
veliko	več.

se	odločil	za	globino	75	m.	Tokrat	v	di-
sciplini	prosti	potop,	kjer	se	tekmovalec	
v	globino	potopi	brez	plavuti,	tako	da	se	
z	rokami	vleče	ob	vrvi.	Popoldan	sem	se	
poskušal	dobro	najesti,	kar	mi	je	delno	
uspelo.	Skušal	sem	maksimalno	počivati	
in	se	znebiti	slabosti.	Pojedel	sem	tudi	
vsa	zdravila	iz	domače	lekarne,	v	upanju	
na	izboljšanje	prebavnih	težav.	
Moje	zdravstveno	stanje	se	je	malenkost	
izboljšalo,	sem	pa	bil	še	daleč	od	do-
brega	počutja.	Odločil	sem	se,	da	bom	

šel	v	vodo	in	med	ogrevanjem	presodil,	
ali	sem	sposoben	za	globok	potop.	Od	
mojega	zadnjega	obroka	do	tekmovanja	
je	minilo	že	20	ur.	Zavedal	sem	se,	da	
imam	v	telesu	dovolj	energijskih	zalog,	
a	 imel	 sem	 vseeno	 pomisleke	 glede	
varnosti.	Ko	sem	skočil	v	vodo,	 je	sla-
bost	izginila.	Naredil	sem	plitke	potope	
za	ogrevanje	in	si	vzel	10	minut	časa	za	
dihanje	ter	koncentracijo.	Uspelo	se	mi	je	
popolnoma	sprostiti,	kot	pred	najboljšimi	
potopi.	Sam	potop	na	globino 75 m	

F D D  M I N I C O M P  -  Š P O R T
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Matko	MIOČ	je	potapljač	po	duši	in	
telesu.	Strastni	ljubitelj	vsega,	kar	
je	povezano		s	potapljanjem,	hrano	
in	dobrim	vinom.	Oče	dveh	bodočih	
nadobudnih	 potapljačic.	 Za	 sebe	
pravi,	 da	 je	 “salonski	 potapljač”	
–	 potapljač,	 ki	 se	 potaplja	 samo	
takrat,	ko	mu	paše	in	se	mu	zdijo	
pogoji	primerni,	v	nasprotnem	pri-
meru	raje	uživa	v	dobri	družbi.	

Najbol j  k las ično k l iše jsko 
vprašanje, kdaj si začel s po-
tapljanjem?
(Smeh).	Ko	sem	prvič	dal	masko	na	
obraz.	Zelo	zgodaj.	Mislim,	da	mi	jo	je	
oče	prinesel	iz	Italije.	Imela	je	še	zajlo.	
Od	takrat	naprej	je	voda	postala	moj	
drugi	dom.	
Lovli	 smo	 ribe,	 nabirali	 školjke	 in	
študirali,	 kako	bi	 čimdlje	ostali	 pod	
vodo.	Najbližji	približek	potopu	se	je	
zgodil	pri	osmih	letih,	ko	sem	z	doma	
narejeno	 “jeklenko”	 prvič	 ostal	 2	
sekundi	dlje	časa	pod	vodo.

Kako izgleda doma narejena “jek-
lenka”?
Cev	za	napihovanje	blazine,	dve	plastenki	
Fante,	lepilni	trak,	pas	za	hlače	in	kamni	v	
kopalkah.	(Smeh).
Na	daleč	bi	 lahko	rekel,	da	sem	izgledal	
kot	pravi	“tehničar”.	O	rezultatu	potopa	pa	
raje	ne.	Mislim,	da	se	je	cela	plaža	tistega	
poletnega	dne	pošteno	nasmejala.
Od	tu	naprej	pa	samo	še	strmo	navzgor-
oz.,	bolje,	pod	vodo.

Danes si inštruktor potapljanja, in sicer 
PADI COURSE DIRECTOR. Kaj sploh 
počne PADI COURSE DIRECTOR? Kaj 
ti sploh počneš?
Učim	 ljudi,	 ki	 učijo	druge	 ljudi,	 kako	se	
delajo	mehurčki	pod	vodo.	(Smeh).
Če	to	ni	najboljša	služba	na	svetu!

Kateri je tvoj najlepši potop?
Filipini.	Drop	off.	 Tok,	 izredna	 vidljivost,	
nore	ribe,	dobra	družba	in	vrhunsko	kosilo	
na	obali.	(Smeh)

Slovenska potapljaška javnost te je 
spoznala v Piranu. Kako je danes s 
tem?
To	je	zgodba	o	uspehu,	ki	se	je	začela	pred	
15	 leti.	 Takrat	 smo	bili	mladi	entuzijasti.	
Potapljali	 smo	se	za	dušo.	Nekako	smo	
bili	 začetniki	množičnega	potapljaškega	
turizma	v	Sloveniji.	
Na	dan	sem	se	potopil	tudi	po	šest	krat.	
Začeli	so	prihajati	turisti,	predvsem	Rusi,	
Čehi	in	Madžari.	Šele	čez	nekaj	let	so	sledi-
li	Nemci,	Avstrijci	in	Italijani.Bilo	je	super.	
Do	tistega	trenutka,	ko	sem	začel	stagni-
rati.	Nekako	ni	 bilo	 več	 izivov.	Vse,	 kar	
sem	si	zastavil,	sem	dosegel	in	to	je	bilo	
to.	Vendar	pri	 tem	na	koncu	nisem	čutil	
zadovoljstva.	Potreboval	 sem	 močno	 in	
nenadno	 spremembo.	 Potreboval	 sem	
spet	morje,	vodo	po	celem	telesu.	Potem	
se	je	zgodil	DIVESTRONG.	

Kaj je zdaj s tem DIVESTRONG-om 
naenkrat ste poplavili trg. DIVESTRONG,  
ali gre za močne potapljače? 
V	bistvu	ja!	(Smeh).	Vrnili	smo	se	100	ko-
rakov	nazaj	in	definitivno	ne	gremo	več	v	isto	
smer.	Z	dobrim	prijateljem	Oskarjem	Šego	
sva	se	odločila,	da	je	čas	za	spremembe.	
Spet	sem	v	morju,	spet	me	morje	obdaja.

A ni to še eno podjetje med mnogimi, 
ki ponujajo potapljaške tečaje, poto-
vanja,..itd?

Matko MIOč 
podpredsednik SPZ

Mirko	Lindtner					Foto:	Boris	Poredoš
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Ne.	Mi	smo	potapljanju	dodali	dušo.	
Ne	zanima	me	več,	koliko	opreme	sem	
prodal,	koliko	tečajev	sem	prodal,	…itd.	
Zanima	me	samo,	kako	si	se	imel	pod	
vodo,	 a	 je	 bilo	 lepo	 in	 ali	 se	 gremo	
naslednjič	potapljati	skupaj.
Svoje	tečajnike	želim	spoznati,	ne	samo	
po	imenu,	ampak	se	želim	z	njimi	družiti	
izven	vode	in	pod	vodo.	

Zanimivo. Vendar, ali ni to nekoliko 
utopično glede na to, da se od zraka 
ne da živeti?
Niti	ne.	Tvoje	razmišljanje	bi	lahko	bilo	
eden	 od	 temeljev	 človeške	 pogube.	
Zakaj	bi	potreboval	več	kot	potrebujem?	
Zakaj	bi	se	gnal	za	nečem,	česar	sploh	
ne	potrebujem.	Zakaj?
Ko	 nekomu	 prodam	 kos	 potapljaške	
opreme,	 vem,	da	mu	 ta	kos	služil	 še	
dolga	leta.	Zaslužek	je	mogoče	manjši,	
vendar	je	zadovoljstvo	neprecenljivo.	
Ali	ni	lepo,	ko	ti	sodelavec	zjutraj	reče	
dobro	jutro,	ker	res	tako	misli,	in	ne	zato	
ker	je	to	neka	obličnost.	Obličnosti	je	
pri	nas	konec.	

Ok, vrnimo se nazaj na SPZ. Zakaj 
si se odločil kandidirati na mesto 
podpredsednika SPZ?
Mitja	Slavinec,	predsednik	SPZ-ja,	me	
je	pred	4	leti	potegnil	v	SPZ-o.	Prej	sem	
imel	kot	večina	PADI	inštruktorjev	precej	
negativno	mnenje	o	SPZ-i.	On	me	 je	
navdušil	 s	 svojimi	pogledi	 ter	 svežino	
in	takrat	se	mi	 je	zazdel	pravi	čas,	da	
pristopim	 zraven.	 Nemudoma	 me	 je	
angažiral	na	področju	PADI-ja	 in	 tako	
smo	začeli	tesno	sodelovati.	Dosedanji	

podpredsednik	Boris	Vuga	se	ni	odločil	
ponovno	kandidirati	in	nastalo	je	mesto	
zame.	Moram	priznati,	da	sem	se	kar	s	
težkim	srcem	odločil	 za	kandidiranje,	
ker	sem	se	zavedal,	da	bo	izredno	težko	
nadaljevati	delo	dosedajnega	podpre-
sednika,	ki	je	po	mojem	mnenju	opravil	
delo	več	kot	z	odliko.	 In	zdaj	sem	tu.	
Zdaj	sem	podpredsednik	SPZ-e.

Kaj so tvoji cilji v tem mandatu? Kaj 
si želiš?
Osnovni	 cilj	 mojega	 mandata	 je	 s	
svojim	 znanjem	še	bolj	 približati	 zve-
zo	 potapljačem,	 inštruktorjem	 in	
potapljaškim	 društvom,	 ki	 delujejo	 v	
Sloveniji	in	poučujejo	po	različnih	šolah,	
ter	na	tak	način	okrepiti	zvezo	in	okrepiti	
povezave	med	člani.	Da	 članstvo	ne	
bo	več	 “obveza”,	ampak	čast	 in	 želja	
slehernega	potapljača	v	Sloveniji.

Lepe želje, vendar kolikor vem, vlada 
med inštruktorji potapljanja neka 
negativna klima do SPZ-e. Večina se 
sprašuje, čemu sploh služi SPZ-a?
Ja,	 res	 je.	 To	 negativno	 mnenje	 je	
vsepreveč	pogosto	med	potapljaškimi	
inštruktorji.	V	bistvu	me	to	kar	jezi.	Jezi	
me	tak	odnos,	kjer	vsi	kar	naprej	nekaj	
zahtevajo,	sami	pa	za	dobrobit	vseh	ne	
bi	naredili	ničesar.	Zveza	je	krovna	or-
ganizacija,	katere	temeljno	poslanstvo	
je,	da	služi	vsem	njenim	članom.	Vendar	
se	po	drugi	strani	pričakuje,	da	bodo	
tudi	člani	sami	kaj	naredili	za	zvezo,	za	
dobrobit	 vseh	potapljačev	 v	Sloveniji.	
Temu	žal	ni	tako.	Ampak	tudi	to	bomo	
spremenili.	

JAZ	SEM	PONOSEN,	DA	SEM	ČLAN	
SLOVENSKE	 POTAPLJAŠKE	 ZVEZE	
IN	 SI	 OSEBO	 ŠTEJEM	 	 V	 VELIKO	
ČAST,	 DA	 ZA	 DOBROBIT	 ZVEZE	 IN	
NJENIH	ČLANOM	LAHKO	S	SVOJIM	
ZNANJEM	IN	DELOM	PRIPOMOREM	
K	NJENEMU	RAZVOJU.

To zveni kot nekakšen političen 
nagovor, zaprisega? 
Sploh	ne.	Želim	povedati	 le	 to,	da	 je	
potrebno	le	malo,	da	se	lahko	imamo	
vsi	lepo.

Kaj meniš kakšna je prihodnost 
potapljaške industrije, SPZ-e, 
nasplošno potapljanja v Sloveniji?
Potapljaška	 industrija	 počasi	 tone	 v	
rdeče	številke.	Vsi	proizvajalci	poskušajo	
z	različnimi	marketinškimi	prijemi,	ki	so	
bolj	 ali	manj	neuspešni.	Ljudje	pa	so	
se	 naveličali	 potrošniške	 družbe.	 	 V	
tem	segmentu	vidim	trenutek	za	SPZ-o.	
Ker,	kot	sem	že	prej	omenil,	je	to	zveza	
potapljaških	navdušencev,	katerih	cilj	
je	potapljanje	in	tudi	varovanje	nežnega	
ekosistema,	v	katerem	se	potapljamo.	
Ni	 važno,	 ali	 je	 oprema	 najnovejša,	
važno	 je,	 da	 je	 redno	 servisirana	 in	
brezhibno	delujoča.	Nikamor	ne	 vodi	
merjenje	mišic	o	tem,	kakšno	globino	
si	dosegel,	pomembno	je,	kaj	si	videl,	
doživel,	 občutil	 na	potopu	 in	če	 ti	 je	
ob	 tem	 zaigralo	 srce.	 Spet	 prihajajo	
v	ospredje	 društva	 in	druženje.	Spet	
potapljanje	dobiva	barve.
V	svetovnem	merilu	 je	Slovenija	 feno-
men,	ker	se	glede	na	celotno	populacijo	
ogromno	ljudi	potaplja	ali	pa	se	je	vsaj	
enkrat	poskusilo	potopiti.	Zaradi	 tega	
menim,	da	ni	strahu,	da	bi	potapljanje	
v	Sloveniji	zastalo.	Nasprotno.	

Zahavljujem se ti, za ta intervju. 
Upam, da se kmalu srečamo pod 
vodo. Zaključna misel?
V	 preteklem	 letu	 sem	 z	 velikim	
naudušenjem	začel	brati	članke	Matjaža	
Vidmarja	o	različnih	potapljaških	loka-
cijah	po	Sloveniji	(revija	Potapljač).	
Človek	me	 je	 tako	navdušili,	da	sem	
tudi	sam	šel	pogledati	nekaj	njegovih	
lokacij.	
Potapljanje	je	postalo	spet	potapljanje	
in	 ne	 neko	 brezglavo	 nabiranje	
potapljaških	izkaznic.
Gremo	se	potapljat!
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Območje	tekmovanja	je	zajema-
lo	celotno	slovensko	morje,	z	
izjemo	zaščitenih	območij,	kot	

so	naravni	rezervati,	vhodi	v	pristanišče,	
mandrače,	marine	in	školjčišče.
Startna	 točka	 je	 bila	 na	 carinskem	
pomolu	v	 Izoli,	kjer	 je	najprimernejša	
lega,	saj	leži	približno	na	sredini	tekmo-
valnega	območja.	Kljub	temu	da	se	na	
sam	pomol	zaradi	prihoda	potniškega	
katamarana	 Prince	 of	 Venice	 nismo	
smeli	 vezati,	 smo	 vseeno	 uspešno	
opravili	kontrolo	plovil	in	opreme	malo	
ven	iz	zaliva	ob	carinskem	pomolu.
Šestnajst	 prijavljenih	 tekmovalcev	 se	
je	z	desetih	plovil	po	zvočnem	signalu,	
ki	ga	je	sprožil	glavni	sodnik,	pognalo	
v	lov.

Lepo	vreme,	sonce,	rahel	vetrič,	ideal-
no	plimovanje,	skoraj	idealni	pogoji	za	
dober	ulov.	Žal	pa	je	bila	temperatura	
morja,	ki	se	je	po	skokovitem	dvigu	ko-
nec	aprila	nekaj	dni	pred	tekmovanjem	
znižala	za	1-2	stopinji,	odločilni	faktor	
za	 določitev	 zmagovalca	 in	 tako	 ni	
dovoljevala	 presenečenja.	 Za	 dober	
ulov	je	bilo	potrebno	delati	na	globini	in	
rezultate	so	pokazali	tisti	tekmovalci,	ki	
so	imeli	pozicije	ugorjev	in	vran.	Izjava	
večkratnega	 zmagovalca	 na	 tekmah	
državnega	 prvenstva	 in	 nekdanjega	
reprezentanta	 Matica	 Krajnika,	 da	 je	
bila	največja	ovira	hladna	voda,	pove,	
v	kako	zahtevnih	razmerah	je	bilo	po-
trebno	tekmovati.	Tekmovanje	je	trajalo	
šest	ur	in	ko	po	dveh,	treh	urah	plavu-
tkanja	nimaš	ulova,	povrhu	pa	še	ribe	
ne	vidiš,	psiha	naredi	svoje.	Nato	te	še	
malo	zazebe	in	sanje	o	dobrem	ulovu	
ostanejo	 le	 sanje.	 Lanski	 šampion	
Moreno	Matijašič	je	v	intervjuju	izjavil:	
»Katastrofa,	bolje,	da	ne	povem.«
Zmago	 je	 slavil	 izkušeni	 Matic Kraj-
nik	 iz	 RPD	 Piran	 pred	 Tomažem 
Cepakom iz	 Društva	 vodnih	 športov	
Triton,	ki	je	za	prvim	zaostal	le	za	ribji	

rep,	 in	na	 tretjem	mestu,	 za	vse	nas	
veliko	 presenečenje,	 Alan Nadišič,	
RPD	Piran,	ki	je	kot	edini	tekmovalec	
uplenil	 šest	 salp.	 Presenečenje	 je	
toliko	 večje,	 saj	 salpa	 velja	 za	 zelo	
zahteven	plen,	ki	živi	v	jatah,	in	če	se	
ti	že	uspe	približati	jati,	ko	ustreliš	en	
primerek,	se	cela	jata	razbeži,	zato	je	
potem	toliko	težje	upleniti	naslednjo.	In	
tako	šestkrat,	da	so	celo	izkušeni	lovci	
zainteresirano	komentirali	ulov	novega	
med	njimi.
Najtežjo	 ribo	 je	 drugo	 leto	 zapored	
v	 istem	 terminu	 ujel	 drugouvrščeni	
Tomaž	 Cepak,	 in	 sicer	 brancina,	
težkega	1.200	gramov.
Pa	vendar	ni	bilo	vse	tako	črno,	kot	je	
mogoče	izgledalo	iz	uvoda,	optimizem	
je	bil	opazen	zlasti	pri	mlajših	tekmoval-
cih.	Čeprav	je	sedmerica	tekmovalcev	
ostala	brez	ulova,	se	 je	po	zaključku	
tekmovanja	na	koprskem	pomolu	ob	
dobri	 pojedini	 čutila	 sproščenost	 in	
dobra	volja.	Prvič	sta	se	tekmovanja	v	
podvodnem	 ribolovu	 udeležila	 Dejan	
Gabrič	 in	 Sašo	 Moškon,	 oba	 člana	
DPL	 Obala,	 tekmovanje	 tega	 izrazito	
moškega	športa	pa	je	zaznamovala	tudi	

UVODNA TEKMA V 

podvodnem lovu
V	 soboto,	 7.	 maja,	 je	 potekal	 prvi	
krog	državnega	prvenstva	v	podvo-
dnem	 ribolovu.	 Tekmovanja	 se	 je	
udeležilo	 16	 tekmovalcev	 iz	 petih	
slovenskih	 društev,	 vsa	 iz	 obalno-
kraške	regije.

Aleksander	Kabilović					Foto:Petra	Dekleva

Š P O R T  -  U V O D N A  T E K M A  V  P O D V O D N E M  L O V U
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ženska	udeleženka	Nataša Križman,	
članica	Društva	vodnih	športov	Triton.
Za	dobro	voljo	so	zvečer	na	podelitvi	
pokalov	poskrbeli	one	man	band,	do-
bra	večerja,	ribja	seveda,	in	zanimiva	
podelitev	 nagrad.	 Organizator	 se	 je	
odločil,	da	izpelje	dva	kroga	žrebanja	
nagrad	 med	 šestnajstimi	 tekmovalci,	
tako	 da	 je	 vsak	 izmed	 njih	 dobil	 po	
dve	nagradi,	ki	sta	jih	žrebali	dve	dek-
leti,	Nataša	in	Ticijana.	Vsi	zadovoljni,	
najbolj	pa	mlajši	člani,	ki	so	komentirali:	
»Se	pa	izplača	priti	in	tekmovati!«
Na	 žalost	 pa	 se	 tekmovanja	 na	 slo-
venski	obali	zelo	poredkoma	oziroma	
sploh	 ne	 udeležujejo	 tudi	 zelo	 dobri	
podvodni	 lovci	 iz	 drugih	 društev	 iz	
notranjosti	Slovenije,	ki	jih	srečujemo	
na	forumih,	namenjenih	podvodnemu	
ribolovu,	 in	 tam	 prebiramo	 njihove	
prispevke.	
Naše	morje	je	nekoliko	bolj	zahtevno	
za	 lov	 kot	 pri	 naših	 južnih	 sosedih,	
vidljivost	 je	 slabša,	 dno	 je	 pretežno	
ravno,	se	pa	da	v	tem	času	lepo	loviti	
brancine	 in	 kot	 zadnje	 čase	 slišim	
tudi	 orade.	 Niso	 redki	 ulovi	 branci-
nov,	 težkih	 od	 štiri,	 pet	 kilogramov,	

po	zadnjih	informacijah	pa	tudi	orad,	
ki	dosežejo	težo	do	dveh	kilogramov.	
Potop	na	globlje	pozicije	je	ponavadi	
tak,	da	dna	ne	vidimo,	temveč	se	po-
topimo	in	dno	zagledamo	kak	meter	
ali	dva	preden	pridemo	do	njega.	Za	
veliko	večino	lovcev	je	to	prezahteven	
podvig.	Prav	tako	lov	na	čeko,	v	nizki	
vodi	na	ankaranski	strani,	ko	čakamo,	
da	 riba	 pride	 do	 nas,	 in	 pri	 kratki	
75-centimetrski	 puški	 vidimo	 le	 pol	
metra	do	meter	pred	vrh	konice	naše	
puščice.	 Zahteven	 lov,	 ki	 od	 lovca	
zahteva	 veliko	 zbranost.	 V	 desetinki	
sekunde	se	je	treba	odločiti	za	strel,	
sicer	plen	 izgine	v	meglico	 in	ni	po-
pravnega	izpita.	
In	za	konec	novica	o	pojavu	tunov	v	
našem	morju.	V	času	tekmovanja	so	
se	po	daljšem	času	odsotnosti	v	naših	
vodah	pojavili	 tuni,	ulovljeni	so	bili	s	
palico	in	ne	s	puško	...	škoda.	Tuna,	
težkega	 50	 kilogramov,	 ki	 se	 pojavi	
pred	puščico,	si	lahko	le	zamišljamo.	
Redkim	 se	 zgodi	 to,	 kar	 se	 je	 lani	
zgodilo	mlademu	lovcu	iz	društva	DPL	
Obala,	ki	po	nekaj	minutni	borbi	žal	ni	
uspel	upleniti	tuna.	

Bo	 pa	 več	 sreče	 prihodnjič,	 morda	
že	prihodnje	leto	maja,	ko	bo	društvo	
DPL	Obala	spet	gostilo	tekmovalce	v	
prvem	 krogu	 državnega	 prvenstva	 v	
podvodnem	lovu.	Upam,	da	bo	takrat	
sodelovalo	še	več	udeležencev,	med	
katerimi	pričakujemo	tudi	tekmovalce	
iz	notranjih	predelov	Slovenije.
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Zbrali	smo	se	točno	ob	petnajst	
do	devetih	pred	klubom	v	Ko-
pru,	 kot	 je	 bilo	 dogovorjeno.	

Odpeljali	smo	se	skozi	središče	Trsta	
do	 Grignana	 ob	 morju,	 kjer	 nas	 je	

pričakal	skrbnik	in	vodič	v	rezervatu.	
Naredil	 je	obsežen	briefing,	v	kate-
rem	 nam	 je	 razložil,	 kateri	 morski	
organizmi	 se	 v	 tem	 času	 plodijo,	
kako	 bo	 potekal	 naš	 potop,	 kam	
nas	bo	peljal	z	gumenjakom,	in	nas	
opozoril,	da	moramo	biti	opremljeni	
z	bojo,	 ki	 je	po	novem	obvezna	pri	
potapljanju	v	italijanskih	vodah.	Vsak	
par	potapljačev	mora	imeti	eno	bojo	
oranžne	 barve.	 Razdelili	 smo	 se	 v	
dve	 skupini	 po	 deset	 potapljačev.	
Prva	 skupina	 se	 je	 preoblekla	 v	
potapljaške	obleke,	nekaj	nas	je	bilo	
v	 suhih	 oblekah,	 večina	 pa	 v	 neo-

prenu.	Vožnja	z	gumenjakom	
po	morski	gladini,	gladki	kot	
olje,	je	bila	prijetna	in	kratka.	
V	gumenjaku	smo	si	nataknili	
še	 jopiče	 in	 plavutke	 ter	 se	
prek	 roba	 čolna	 prevrnili	 v	
morje.	Najprej	smo	se	potopili	
v	 bližino	 t.i.	 scogliere.	 Tam	
je	 najprej	 mimo	 nas	 pripla-
vala	 prekrasna	 vrana	 modre	
barve.	Radovedno	se	nam	je	
približala,	 nato	 se	 pa	 popol-
noma	mirno	oddaljila.	Prav	nič	
ni	bila	preplašena.	Očitno	je,	
da	se	tu	ribe	počutijo	varno,	
saj	jih	nihče	ne	lovi.	Malo	na-
prej	smo	pod	skalo	zagledali	
kraljevskega	 jastoga.	 Imel	 je	
20	centimetrov	dolge	tipalke	
in	se	je	skrival	v	zavetju	skalne	
dupline.	Vidljivost	ni	bila	opti-
malna,	videli	smo	le	2	metra	
pred	sabo	in	zelo	smo	morali	
biti	pazljivi,	da	nismo	 izgubili	
sopotapljača.	 Spet	 je	 mimo	
nas	 priplavala	 vrana	 modre	
barve.	 Na	 dnu	 je	 bilo	 veliko	
oranžnih	alg	 in	morskih	vetr-
nic.	Na	potopu	smo	videli	dva	
gola	 polža	 vrste	 obrobljeni	
perjaničar.	To	je	vrsta	z	valja-
stim,	želatinoznim	telesom,	s	
kratkimi,	betičastimi	rinofori	in	
z	veliko	škržno	rozeto,	ki	je	po-
maknjena	močno	nazaj.	Barva	
telesa	 je	 temnorjava,	 skoraj	
črna,	 na	 njej	 pa	 je	 svetlejši,	
najpogosteje	oranžno	rumen	
marmoriran	vzorec,	ki	 je	do-
bro	 viden	 le	 takrat,	 kadar	 je	
polž	iztegnjen.	
Plavali	smo	počasi,	se	ozirali	
levo	 in	desno,	da	nam	ne	bi	

kaj	 ušlo.	 V	 začetku	 aprila	 se	 morje	
šele	prebuja,	tako	da	je	bilo	malo	rib.	
Tu	in	tam	je	plavala	mimo	nas	kakšna	
črnika.	Mojo	pozornost	so	pritegnile	
pahljačaste	 gorgonije.	 Plavali	 smo	
mimo	morskih	 vetrnic	 in	 spužev	 ter	
morskih	zvezd.	Upala	sem,	da	bom	
videla	jajca	lignja,	ki	so	v	obliki	belih	
grozdov	in	zelo	lepa	na	pogled,	pa	to-
krat	nisem	imela	te	sreče.	Videli	smo	
tudi	nekaj	leščurjev.	V	vodi	je	bilo	ve-
liko	meduz	različnih	vrst.	Eno	od	njih	
je	ujel	Boris	v	svoj	objektiv.	Skoraj	bi	
pozabila;	 z	 dna	 so	 nas	 pozdravljali	
živopisni	 spalancanijevi	 cevkarji,	 ki	

Na	prelepo	sončno	nedeljo,	3.	aprila	
2011,	 se	 nas	 je	 kar	 dvajset	 članov	
PLK	 odpravilo	 na	 potop	 v	 naravni	
rezervat	Miramare.	Vreme	je	bilo	kot	
naročeno,	 ni	 moglo	 biti	 lepše.	 Na	
nebu	ni	bilo	sence	oblaka.	Nad	nami	
se	je	pel	nebesno	moder	svod.

			Tea	Štoka								Foto:	Tea	Štoka				
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CITYPARK / Ljubljana, BTC dvorana D 
- (pritličje Emporiuma), tel.: 01 585 17 41

POMOŽNI POTAPLJAŠKI KOMPLET
SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

V	 trgovini	 Lovski mojster	 so	pripravili	 potapljaški	
komplet	primeren	 za	 reševanje	ali	 kratke	posege	
pod	vodo.	Gre	za	5	litrsko	jeklenko	z	nahrbtnikom	in	
regularorjem	Cressi	Ellipse.	Teža	polnega	kompleta	
je	9	kg.	Komplet	lahko	služi	kot	rezervna	jeklenka	v	
primeru	sile,	hkrati	pa	1000	litrov	zraka	potapljaču	v	
plitvi	vodi	zagotavlja	dovolj	avtonomije	za	reševanje	
zapetega	sidra	ali	podobno.	Prednost	pred	podobnimi	
integriranimi	sistemi	je	tudi	manometer,	ki	zagotavlja	
dodatno	varnost.
Redna	cena	kompleta	je	588	EUR

jim	 je	 morski	 tok	 vrtinčil	 perjanico.	
Vsakič,	 ko	 zagledam	 živopisnega	
cevkarja,	 se	 razveselim	 kot	 otrok.	
Zelo	lep	je.	Štirideset	minut	pod	vodo	
je	minilo	kot	blisk.	Pred	nas	je	pripla-
val	 skrbnik	 parka	 in	 obenem	 vodja	
potopa	in	nam	z	roko	pokazal,	da	je	
potopa	konec.	Počasi	smo	prilezli	iz	
morja	v	gumenjak,	ki	nas	je	odpeljal	
na	obalo.	Tam	nas	je	pričakala	druga	
skupina,	pripravljena	na	potop.	Slekli	
smo	 se	 in	 se	 nastavili	 prijetnemu	
pomladnemu	 soncu.	 Izmenjali	 smo	
si	 tudi	vtise	o	potopu.	Res	 je,	malo	
nas	je	motila	slaba	vidljivost	in	to,	da	
je	bilo	 v	morju	 tako	malo	 rib.	Hele-
na,	ki	 je	bila	pred	 leti	že	na	potopu	
v	 naravnem	 rezervatu	 Miramare,	 je	

povedala,	 da	 je	 videla	 veliko	 več	
rib,	še	posebej	kavalov.	Kljub	 temu	
smo	bili	vidno	zadovoljni	s	potopom.	
Ko	se	je	na	obalo	po	slabi	uri	vrnila	
druga	skupina,	smo	se	odpravili	na	
ogled	naravnega	parka.	Najprej	smo	
obiskali	akvarij,	kjer	nas	je	navdušila	
preproga	 iz	 spužev.	 V	 razstavljenih	
bazenčkih	 so	 plavale	 za	 rezervat	
značilne	 ribe:	 babica,	 orada,	 knez,	
salpe,	…	Morali	smo	si	sezuti	čevlje,	
da	smo	lahko	vstopili	v	prostore	akva-
rija.	 Sin	 se	 je	 zadržal	 pri	 reševanju	
kviza	 o	 habitatih	 različnih	 morskih	
organizmov.	Vztrajal	je	tako	dolgo,	da	
je	dosegel	vseh	možnih	deset	točk.	
Ogled	smo	nadaljevali	s	sprehodom	
do	terase,	s	katere	smo	videli	izredno	

lep	primerek	brancina,	ki	je	tehtal	6	
kilogramov.	Dolg	je	bil	med	80	in	100	
centimetri.	Čisto	počasi	je	plaval	tik	
ob	obali	pod	vodno	gladino.	Res	ga	
je	bilo	veselje	opazovati.	Sprehodili	
smo	se	do	potke	z	grmi	 raznobarv-
nih	 cvetočih	 kamelij:	 rdečih,	 belih,	
rožnatih,	 …	 Naprej	 so	 v	 urejenem	
labirintu	cveteli	tulipani,	narcise.	Bil	
je	prekrasen	sprehod.	Temperatura	
je	v	zgodnjih	aprilskih	dneh	dosegla	
24	stopinj	Celzija.	Pred	 fontano,	 ki	
leži	 tik	 pred	 gradom	 Maksimilijana	
Habsburškega,	smo	se	ustavili	in	na-
redili	skupinski	posnetek.	Prav	težko	
se	nam	je	bilo	vrniti	domov.	Sicer	pa	
nas	ni	nihče	preganjal.

499 EUR
CENA 

ZA čLANE SPZ

650 EUR
CENA 

ZA čLANE SPZ

M I R A M A R E  -  R E P O R T A Ž A
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Kratek	opis	nezgode	oz.	vzroka,	da	je	prišlo	do	nezgode:

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

Slovenska potapljaška zveza vam bo v 
sodelovanju z Davorinom Zupancem in po-
djetjem SCUBATOM povrnila potapljaške 
uteži, če ste jih zaradi nevarnosti odvrgli 
v sili.

Uteži	sponzorira	Davorin	Zupanc,	pas	za	uteži	pa	
podjetje	SCUBATOM.	Davorin	Zupanc	(davorin.
zupanc@guest.arnes.si)	 uliva	 uteži,	 ki	 jih	 že	
uporabljajo	mnogi	slovenski	potapljači,	podjetje	
SCUBATOM	(www.scubatom.si)	pa	je	generalni	
zastopnik	SCUBAPRO	za	Slovenijo.
Eden	od	ukrepov	samoreševanja	je,	da	v	kritični	
situaciji	odvžemo	uteži.	Tak	ukrep	 je	 	potrebno	
izvesti	pravočasno,	še	preden	pridemo	v	situacijo,	
ko	rešitev	ni	več	možna.	Da	bi	preprečili	odlašanje	
z	 odvrženjem	 uteži,	 ker	 bi	 nam	 jih	 bilo	 škoda,	
bomo	članom	SPZ,	ki	bodo	v	kritični	situaciji	mora-
li	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.

Odvrzite uteži, če ste v nevarnosti
S	podpisom	poročila	se	strinjate,	da	se	vaši	osebni	podatki	uporabijo	zgolj	v	interne	namene	
Komiteja	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«.

POROČILO O POTAPLJAŠKI NEZGODI

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	…………..				

O G L A S I  /  S P Z

Dravske elektrarne Maribor

Pokrovitelj komisije za rekreacijo
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RAUNALNIK SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE 
 
Suunto D4 je raunalnik-ura, ki ga je za svojega izbrala Slovenska potapljaška zveza.  
Samo lanom SPZ je sedaj na voljo posebna izdaja omejene serije raunalnika-ure Suunto D4  
po izjemno ugodni ceni. 

 
Glavne prednosti Suunta D4 : 

 
Deep – stop · štirje naini delovanja (potop, nitrox, ura  in potapljanje na dah) · možnost  
dekompresijskega potapljanja · osebne nastavitve · as potopa v sekundah – pri nainu delovanja 
potop na dah · log book · nastavitve nadmorske višine · Safety stop · nartovalec potopov · ura ·  
alarm · osvetlitev zaslona · alarm za maksimalno globino in as potopa · Suunto RGBM ·  
indikator polnosti baterije · termometer · možnost prenosa podatkov na osebni raunalnik 
 
CENA RAUNALNIKA ZA LANE SPZ je 295 EUR! 
(raunalnik stane v redni prodaji 420 EUR) 
 
Raunalnik Suunto D4 lahko naroite  na e-mail naslov spz@spz.si 
Koliina raunalnikov je omejena.  
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Glavne prednosti Suunta D4 : 

 
Deep – stop · štirje naini delovanja (potop, nitrox, ura  in potapljanje na dah) · možnost  
dekompresijskega potapljanja · osebne nastavitve · as potopa v sekundah – pri nainu delovanja 
potop na dah · log book · nastavitve nadmorske višine · Safety stop · nartovalec potopov · ura ·  
alarm · osvetlitev zaslona · alarm za maksimalno globino in as potopa · Suunto RGBM ·  
indikator polnosti baterije · termometer · možnost prenosa podatkov na osebni raunalnik 
 
CENA RAUNALNIKA ZA LANE SPZ je 295 EUR! 
(raunalnik stane v redni prodaji 420 EUR) 
 
Raunalnik Suunto D4 lahko naroite  na e-mail naslov spz@spz.si 
Koliina raunalnikov je omejena.  
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ZA čLANE SPZ
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NORIK SUB d.o.o.
Celovška 25, 1000 Ljubljana, tel. : 01/ 43 40 753
10% popusta pri gotovinskem nakupu blaga

EUROmaRK d.O.O.
Vodopivčeva ul. 1, 6000 Koper, tel.: 05/639 84 49
10% popusta pri nakupu podvodnih svetilk FA&MI
in kompenzatorjev plovnost “WING” AUDAXPRO

aQUaS d.o.o.
Streliška 29b, 1000 Ljubljana, tel.: 01/425 44 13
10% popusta pri gotovinskem plačilu pot. 
opreme in opreme za podvodni ribolov

SaNdI LINE
Pobreška 19 a, Koper 
10 % popusta pri nakupu potapljaških 
oblek in ostale opreme 

SPLETNa POTaPLJaŠKa TRGOVINa HE-US
www.potapljaska-trgovina.si
10 % popusta pri nakupu blaga preko spleta

BELINda SPORT TRGOVINa 
Mlinska 1 (nova avtobusna postaja)
2000 Maribor 
tel.: 02/252 54 40, 041 601 818, 041 601 515
Popusti za člane SPZ

mIKROTEH d.o.o.
Dravska ulica 17, 2345 Bistrica ob Dravi
tel.: 070 707 970, www.mikroteh.si
10% do 25% popusta za biometrično opremo, tonerje 
in kartuše za tiskalnike, pregled gasilnikov, hidrantov, 
varstvo pri delu in druge storitvene dejavnosti

dUEm 
proizvodnja in trženje d.o.o., Medvode
Verje 9a, tel. 01/362 12 28
10% popusta pri gotovinskem plačilu blaga

KEmIčNa čISTILNIca IN PRaLNIca GRaH
Zadružna 1, Černelavci, 9000 M. Sobota
tel.: 02/522 13 22
10% popusta na storitve

OdVETNIK JURIJ GROS
Baragov trg 1, Trebnje
10% popusta na pravne storitve

RENaULT aVTO KOLETNIK
Ul. Kraljeviča Marka 15, 2000 Maribor
tel.: 02/234 05 52
10% popusta pri nakupu rezervnih delov

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

a dO Ž PRaVNO SVETOVaNJE IN STORITVE, 
ROBERT FERLEŽ S.P.
Kajuhova 70A, 2310 Slovenska Bistrica, 
GSM: 041 217 570, email: adoz.pravno@gmail.com
10% popusta pri sestavi odškodninskih zahtevkov, 
pogodb in drugih pravnih storitev

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.
dIVESTRONG d.o.o.

dELTa TEam d.o.o. KRŠKO

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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