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U V O D N I K 

SPZ EKOLOŠKA ZVEZA 
Potapljači	pregovorno	
skrbimo	za	čisto	okolje	
in	neokrnjeno	naravo,	
še	posebej	podvodni	
svet.	 Prav	 od	 tega	 je	
namreč	 odvisno,	 kaj	
in	 koliko	 bomo	 med	
potopom	videli	ter	kaj	
in	koliko	nam	bo	potop	
nudil.	 Naša	 društva	
vsako	leto	organizirajo	
preko	20	večjih	ali	lo-
kalnih	ekoloških	akcij.	
Varovanje	 okolja	 je	 v	
učnih	programih	vseh	
potapljaških	 tečajev,	

ne	glede	na	šolo,	po	kateri	potekajo.	Poglavitne	značilnosti	
naših	 ekoloških	 prizadevanj	 so	 preventivna	 dejavnost	 in	
usposabljanje	 ter	 ekološko	 osveščanje	 vseh	 potapljačev,	
strokovnost	 in	proaktivna	angažiranost.	Zato	ni	naključje,	
da	se	 je	Slovenska	potapljaška	zveza	z	 veseljem	odzvala	
povabilu	Olimpijskega	komiteja	Slovenije	(OKS)	k	članstvu	
v	Komisiji	za	šport	in	okolje.	Še	več,	k	delu	v	komisiji	smo	
aktivno	pristopili	 in	eden	od	rezultatov	je	tudi	ekološki	ko-
deks,	ki	ga	objavljamo	v	nadaljevanju	revije	pod	naslovom	
Potapljaj	se	kot	senca.
Potapljaški	 ekološki	 kodeks	 je	eden	 izmed	segmentov,	 s	
katerim	bomo	gradili	Okoljevarstveni	kodeks	OKS.	Namen	
kodeksa	je	spodbujati	k	takšnim	oblikam	športnih	in	rekrea-
tivnih	aktivnosti,	ki	bodo	prijazne	do	narave	in	našega	okolja.	
Zveze,	ki	bodo	s	svojo	dejavnostjo	in	poslanstvom	izpolnjeva-
le	zaveze	iz	kodeksa,	bodo	pridobile	oznako	ekološka	zveza.	
Cilj	ni	zgolj	moralno	priznanje,	ekološke	zveze	bodo	namreč	
deležne	tudi	določenih	bonitet.	Ne	nazadnje	tudi	materialnih	
spodbud	za	še	uspešnejše	organizacije	ekoloških	akcij,	saj	
so	le-te	v	tem	trenutku	žal	povsem	prepuščene	iznajdljivosti	
in	zagnanosti	organizatorjev,	ki	si	za	svoje	plemenito	poslan-
stvo	zaslužijo	iskreno	zahvalo.
Glede	na	dosedanje	izkušnje	sem	prepričan,	da	bo	Sloven-
ska	potapljaška	zveza	brez	 težav	pridobila	status	»zelene	
panožne	zveze«.	Prav	tako	ni	dvoma,	da	bomo	vedeli	ta	status	
nenehno	potrjevati	z	našim	načinom	potapljanja.	Tudi	tako	
lahko	med	drugim	skrbimo	za	naše	okolje	v	pravem	pomenu	
besede.	Pod	vodo	lahko	uživamo	le	potapljači,	drugim	ta	svet	
ni	dostopen,	zato	ga	še	toliko	bolj	varujmo.

dr.	Mitja	Slavinec
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T E H N I K A  -  F O R M W A T E R  D I V I N G  L A M P 

I deja	 za	 podvodno	 svetilko,	 ki	 bi	
zadostovala	 njegovim	 zahtevam,	
je	ugledala	luč	sveta	že	leta	2008.	

Vendar	 je	bil	prototip	 luči	precej	neo-
kreten	in	neroden	v	vodi.	
Leta	 2010	 je	 svetilka	 FORMAWATER	
DIVING	 LAMP	 dobila	 končno	 podo-
bo	 in	 prejela	 zlato	 medaljo	 v	 Kuvajtu	
na	 3.	 mednarodnem	 sejemu	 inovacij	
Bližnjega	 vzhoda	 ter	 nagrado	 Grand	
Prix	 na	 Mednarodni	 razstavi	 inovacij	
v	Ženevi.	
Sam	 nimam	 posebnega	 tehničnega	
znanja	za	podvodne	svetike	in		je	ocena	
svetilke	predvsem	odraz	prakse,	to	je	
videnega	v	vodi	s	strani	potapljaškega	
navdušenca.	
Potopili	smo	se	v	Fiesi.	Zunaj	vode	sem	
se	malce	namatral	s	svetilko,	saj	je	do-
kaj	težka	in	velika.	Ko	sem	jo	potopil	v	
vodo,	pa	je	svetilka	zasijala	v	vsej	svoji	
lepoti,	hja,	skoraj	dobesedno.	Svetilka	
je	v	vodi	nevtralno	plovna,	neglede	na	
globino,	na	kateri	se	potapljaš.	Vodiš	
jo	praktično	z	dvema	prstoma.	Izpustil	
sem	 jo	 iz	 roke	 in	 ostala	 je	 točno	 na	
istem	 mestu.	 Ni	 se	 niti	 potopila	 niti	
dvignila	na	površino.
Glede	svetilnosti	lahko	rečem	le,	da	se	
je	naredil	pod	vodo	skoraj	dan.	Poleg	
mene	so	bili	še	drugi	potapljači,	ki	so	
uporabljali	 manjše	 svetilke	 različnih	
proizvajalcev.	 Razlika	 v	 svetilnosti	 je	
bila	izjemna,	taka	da	so	se	mi	njihove	
svetilke	zdele,	kot	da	jih	ni.
Med	 potopom	 me	 je	 prešinilo,	 da	 bi	
svetilko	 obrnil	 proti	 peščenemu	 dnu	
in	 počakal,	 da	 se	 morda	 iz	 globine	
prikaže	 kak	 kalamar.	 In	 res	 so	 se	 po	
nekaj	 minutah	 prikazali	 kalamari.	 Ker	
mi	 luči	 ni	 bilo	 potrebno	 držati	 v	 roki,	
sem	si	jih	lahko	ogledal	čisto	od	blizu,	

Mirko	Lindtner					Foto:	Pevc	d.o.o.

Tomaž	Pevec	je	 inovator,	ki	 je	v	želji	
po	čim	daljšem	 in	 varnem	nočnemu	
potopu	 izumil	 	 podvodno	 svetilko	
FORMAWATER	 DIVING	 LAMP,	 ki	 je	
prava	 kraljica	 med	 podvodnimi	 sve-
tilkami.

TEST SVETILKE FORMAWATER 
DIVING LAMP

Glavne lastnosti-prednosti svetilke so:
•	 jakost	in	trajanje	osvetlitve
•	 nevtralna	plovnost	(na	katerikoli	globini)
•	 dvojno	varovanje	elektronike
•	 250	W	=	4000	Lu
•	 sveti	s	polno	močjo	več	kot	3	ure
•	 širok	snop	svetlobe
•	 dimenzije:	d=340	mm	x	v=280	mm	x	š=	290	mm
•	 masa:	9	kg
•	 material:	masivno	ohišje	iz	aluminija,	kaljeno	steklo
•	 elektronika:	LED	diode	>	SSC	P7	(4x10	W,bin:CSUMI,	5000	K)	
	 +	LED	MODUL	5W
•	 akumulator:	12V-9	Ah,	Pb	gel,	polnilec	12V/600	mA



AVGUST 2011 •                         •   5

F O R M W A T E R  D I V I N G  L A M P  -  S C U B A P R O  -  T E H N I K A

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
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brez	da	bi	me	lahko	opazili.	Enkratno	
doživetje.
Ohišje	 je	 narejeno	 iz	 robustnega	
aluminija	in	je	zato	odporno	na	mo-
rebitne	naključne	udarce.	Posebej	
me	je	naudušilo	magnetno	stikalo	za	
prižiganje	in	ugašanje	svetilke,	ki	bi-
stveno	zmanjša	možnost	vdora	vode	
v	svetilko.	Po	zagotovilih	 inovatorja	
imajo	 LED	 diode	 življensko	 dobo	
50.000	 ur,	 kar	 za	 povprečnega	

potapljača	pomeni	vsaj	30	let	nočnih	
potopov.	Zavidljiva	številka.
Glede	 na	 videno	 v	 vodi,	 je	 moja	
ocena	svetilke	10+.	Cena	svetilke	je	
900	EUR	+	DDV.	Člani	SPZ	imamo	
10	%	popust	pri	nakupu	 le-te.	Me-
nim,	da	je	cena	odraz	kakovosti.
Proizvajalec	 svetike	 je	 podjetje	
PEVC	 d.o.o..Več	 informacij	 o	 sve-
tilki	 lahko	 najdete	 na	 spletni	 strani	
proizvajalca	www.pevc.si
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I Z O B R A Ž E V A N J E  -  I Z R A Č U N  P O R A B E  Z R A K A 

P rosti	parametri,	 ki	 jih	 vnesemo	v	 računalniški	pro-
gram	so	globina potopa,	čas potopa,	povprečna 
porabo zraka	in	začetni tlak v jeklenki (običajno	

200	bar,	lahko	pa	tudi	npr.	300	bar),	poseben	program	pa	
v	ozadju	samodejno	izbira	zahtevane	dekompresijske	po-
stanek	in	računa	porabo	zraka.	Aplikacija	hkrati	postreže	še	
s	podatkom	o	potrebni	velikosti jeklenke	za	izbrani	potop	
in	kolikšen	je	skupni čas potopa.	
Program	je	lahko	tudi	dobrodošel	didaktični pripomoček 
inštruktorjem	 na	 potapljaških	 tečajih	 ali	 za	 individualno	
vajo,	s	katero	potapljači	dobimo	izkušnjo	in	občutek	kako	
z	 naraščajočima	 globino	 in	 časom	 potopa	 zelo	 narašča	
poraba	 zraka	 in	 posledično	 velikost	 potrebne	 jeklenke.	
Uporabljamo	pa	ga	lahko	tudi	pri	vaji	odčitavanja dekom-
presijskih tablic	in	izračuna tlaka na posamezni globini	
ali	povprečnega tlaka	med	potapljanjem	ali	dvigovanjem	
proti	površini.
Tabela	s	programom	je	vsem	zainteresiranim	brezplačno	
dostopna	 na	 spletni	 strani	 Slovenske	 potapljaške	 zveze	
http://www.spz.si/trgovina/dokumenti/26/2/2011/Po-
rabaZraka_2907.xls.

Predstavitev programa in navodila za uporabo
Ko	 odprete	 datoteko,	 se	 pojavi	 tabela,	 kot	 jo	 prikazuje	
spodnja	slika:

Zgoraj	levo	vnesemo	globino	potopa	v	metrih	(4.	vrstica)	in	
čas	potopa	v	minutah	(5.	vrstica).	Poljubno	lahko	nastavimo	
tudi	povprečno	porabo	zraka	(4.	vrstica	desno)	in	začetni	
tlak	v	jeklenki	(5.	vrstica	desno).	Vse	te	količine	so	na	sliki	
označene	z	rdečo.	Ko	vstavite	podatke	za	planiran	potop,	
kliknite	 na	 zgornjem	 delu	 tabele	 okence	 »izračun«	 (za	
delovanje	aplikacije	je	treba	omogočiti	delovanje	makrojev)	
in	v	ustreznih	okencih	se	pojavijo	podatki	za	izbran	profil	
potopa.	
Oglejmo	si	jih	na	primeru	potopa	izven	varnostne	krivulje,	
kot	ga	kaže	slika	2.

IZRAČUN PORABE ZRAKA
Pred	kratkim	smo	pisali	o	izračunu	avtonomije	potopa	
(Potapljač	53,	str.	24).	Izračun	smo	predstavili	v	tabeli,	
kamor	vnašamo	globino	in	čas	potopa,	čas	spuščanja	
in	dviganja	ter	posamezne	dekompresijske	postanke.	V	
sodelovanju	s	strokovnjaki	na	Univerzi	v	Mariboru	smo	
samo	tabelo	nadgradili	z	računalniško	aplikacijo.

dr.	Mitja	Slavinec,	dr.	Marjan	Krašna					

Slika	1:	Pogovorno	okno	za	25	minut	dolg	potop	na	globini	
20	m.	Gre	za	potop	znotraj	varnostne	krivulje	brez	zahte-
vanih	dekompresijskih	postankov,	kot	je	razvidno	iz	ničel	v	
ustreznih	vrsticah.

Slika	2:	Pogovorno	okno	za	21	minut	dolg	potop	na	glo-
bini	37	m,	za	katerega	so	v	tablicah	predpisani	dekom-
presijski	postanki	2	minuti	na	9	m,	4	minute	na	6	m	in	
12	minut	na	3	m.
Aplikacija	ima	v	ozadju	vnesene	dekompresijske	tablice	
iz	katerih	glede	na	izbrana	čas	in	globino	potopa	določi	
predpisane	dekompresijske	postanke.	Te	vrednosti	se	
prikažejo	v	vrsticah	od	6	do	9	in	se	avtomatsko	preko-
pirajo	 tudi	 v	 ustrezna	 okenca	 prvega	 stolpca	 spodnje	
tabele,	v	kateri	se	izračunava	poraba	zraka.	za	izračun	
porabe	zraka.	Posebej	opozarjamo	na	17. vrstico,	kjer	
lahko	spreminjate	globino in čas varnostnega dekom-
presijskega postanka.
Skrajno	 spodaj	 ,	 v	 24.	 vrstici,	 se	 izpiše	 kako	 veliko	
jeklenko	rabimo	(20	l),	pri	čemer	je	upoštevanih	50	bar	
rezerve	 in	 začetni	 tlak	 v	 jeklenki,	 kot	 ga	 vnesete	 v	 5.	
vrstici.		V	22.	vrstici	se	v	tretji	koloni	izpiše	skupen	čas	
potopa	(47	min),	v	četrti	koloni	pa	skupna	poraba	zraka	
(3002	l).	
V	drugem	stolpcu	se	avtomatsko	izračuna	in	izpiše	tlak	
na	 posamezni	 globini	 dekompresijskega	 postanka	 ali	
potopa.	Ta	del	 aplikacije	 vam	 lahko	koristi	 tudi	pri	 vaji	
izračunavanja	 tlaka	 na	 posamezni	 globini.	 Tlak	 med	
spuščanjem	ali	dvigovanjem	je	izračunan	kot	povprečen	
tlak	na	površini	in	na	največji	globini	potopa.
V	tretjem	stolpcu	so	navedeni	časi	posamezne	faze	po-
topa	in	spodaj	skupni	čas	potopa.	Čas	spuščanja	in	čas	
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siva modrina
ki je ovijala modre gorgonije

me je izsesala
in me izpljunila

med nemirne odseve valov na 
peščenem dnu

široka narebrena plitvina
negibna

na videz neskončna sinjina
molči

ležem na pesek in jo začutim
mir se zažira skozi neopren

in razjeda nakopičeni mraz iz 
globine

potem zaprem oči in kmalu 
zagledam spokoj

povabim ga da stopi vame
vsaj za te tri neprecenljive 

minute
tri minute čistega niča

Milan Novak

TRI MINUTE

dvigovanja	 je	 izračunan	pri	povprečni	hitrosti	
10	m/min.	
V	četrtem	stolpcu	je	izračunana	poraba	zraka	
za	spust	ali	dvig,	potop,	na	varnostni	dekom-
presiji	in	posamezni	predpisani	dekompresiji.
V	aplikacijo	je	vključeno	tudi	varnostno	opozo-
rilo	za	potope,	ki	niso	zajeti	v	dekompresijksih	
tablicah.	V	kolikor	vstavite	potop,	ki	 je	globlji	
ali	 daljši,	 kot	 so	 navedeni	 v	 dekompresijskih	
tablicah,	se	povsod	pri	navedbah	časov	dekom-
presijskih	 postankov	 izpiše	 »Ni v tablicah«,	
izračuni	 pa	 se	 ne	 izvršijo	 in	 posledično	 tudi	
ne	zapišejo.
Aplikacija	 ni	 zgolj	 algoritem	 za	 izračun	 pora-
be	 zraka	 ampak	 z	 njo	 lahko	 analizirate	 tudi	
dekompresijske	 tablice,	 vpliv	 začetnega	
tlaka	 v	 jeklenkah	 in	 povprečne	 porabe	 na	
avtonomijo	potopa,	zato	vas	vabimo,	da	si	 jo	
brezplačno	 priskrbite	 na	 spletni	 strani	 Slo-
veneske	 potapljaške	 zveze	 ter	 jo	 s	 pridom	
uporabljate.

Slika	3:	pogovorno	okno	za	36	minut	dolg	potop	na	globino	37	
m,	 ki	 ni	 naveden	 v	 dekompresijskih	 tablicah,	 kar	 se	 ustrezno	
izpiše.

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 oktobra:
Kdaj ste nazadnje opravi-
li zdravniški pregled za po-
tapljanje? 
1.	 Opravim	ga	vsako	leto.
2.	 Leto	nazaj.
3.	 Dve	leti	nazaj.
4.	 Dve	do	pet	let	nazaj.
5.	 Več	kot	pet	let	nazaj.

Anketa meseca septembra:
Ali uporabljate zdravila proti mor-
ski bolezni pri potapljanju?
1.	 Nimam	težav	z	morsko	boleznijo.
2.	 Ko	imam	težave	z	morsko	boleznijo	

uporabim	zdravila,	da	se	lahko	po	
tem	potapljam.

3.	 Ko	 se	 potapljam	 ne	 uporabljam	
zdravil	proti	morski	bolezni.



8   •                        • AVGUST 2011

I Z O B R A Ž E V A N J E  -  P L A N I R A N J E  P O T O P O V

Predhodno planiranje:
•	 izberemo	sopotapljača	(najbolj	pri-

mernega	med	svojimi	kolegi	glede	
na	vrsto	potopa)

•	 določimo	 namen	 potopa	 (nočni	
potop,	potop	na	razbitino,	…)

•	 izberemo	 kraj	 potopa	 (preveriti	
je	 treba,	 ali	 je	 sploh	 možno	 po-
tapljanje	 v	 določenem	 kraju	 in	
kakšni	so	pogoji	za	potop	–	veliko	
opisov	 podvodnih	 lokacij	 lahko	
najdete	na	naši	spletni	strani	www.
spz.si)

•	 logistika	 (dogovorimo	 se	 glede	
prevoza,	hrane,	pijače,	…)

Priprava:
•	 oprema	 (opremo	 pregledamo	 in	

zložimo	v	torbo)

•	 jeklenka	 (preverimo,	 da	 imamo	
polno	jeklenko)

•	 vremenska	 napoved	 (preverimo	
vremensko	 napoved	 za	 naslednji	
dan)

•	 nadomestna	 lokacija	 (določimo	
nadomestno	 lokacijo	 v	 primeru	
slabega	vremena)

•	 dokumenti	(potapljaška	izkaznica,	
log	book,	…)

•	 oblačila	in	hrana	(odvisno	od	loka-
cije	in	namena	potopa)

•	 obvestimo	domače,	kam	se	gremo	
potapljati	in	kdaj	približno	se	vrne-
mo

Planiranje na kraju potopa:
•	 ponovno	 preverimo	 vremenske	

razmere	na	kraju	potopa
•	 določimo	mesto	vstopa	v	vodo	 in	

izstopa	iz	vode
•	 dogovorimo	 se	 za	 maksimalno	

globino	potopa	in	čas	potopa
•	 ponovimo	podvodne	znake
•	 dogovorimo	se,	kaj	storiti	v	primeru,	

če	se	pod	vodo	izgubimo	(eno	mi-
nuto	se	iščemo	pod	vodo,	če	se	ne	

Vabimo vas na tradicionalno potapljaško 
čistilno akcijo project AWARE - Portorož.

Zbor potapljačev na portoroški plaži je 
24.09.2011 ob 09.00 uri. 

Poskrbljeno bo za hrano, pijačo ter spominska darila

Več informacij o akciji najdete na www.projectaware.si 
ali na telefonski številki 031/899-917

Prijave na aware@nemo-divers.si

Potapljači za čisto morje
Project AWARE 2011

Potope	je	potrebno	planirati,	da	bi	se	
izognili	nepotrebnim	zapletom.	
Planiranje	potopov	 je	sestavljeno	 iz	
treh	 faz:	predhodno	planiranje,	pri-
prava	in	planiranje	na	kraju	potopa.	

PLANIRANJE POTOPOV

najdemo,	se	dvignemo	na	površino	
in	se	tam	najdemo)

•	 dogovorimo	se,	kaj	storiti	v	prime-
ru	 potapljaške	 nesreče	 (kontakt	
policije,	 reševalcev,	 lokalnega	
potapljaškega	centra,	…)

Planiranje	potopov	je	nesmiselno,	če	
se	potapljači	ne	držijo	plana	potopa.	
Zato	velja	splošno	pravilo,	ki	pravi:

TAKO	 KOT	 SI	 SPLANIRAL	 POTOP,	
TAKO	SE	TUDI	POTAPLJAJ!

Oskar	Šega					Foto:	Aqualung

(30. 9. – 9. 10. 2011)!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Se	spomnite	časov,	ko	ste	obisko-
vali	 kakšne	 izobraževalne	pro-
grame,	kot	npr.	šola,	gimnazija,	

razni	seminarji?	Od	česa	oziroma	koga	
je	bilo	najbolj	odvisno,	koliko	znanja	ste	
od	 tam	odnesli?	Verjetno	od	učitelja.	
Tudi	pri	potapljaških	tečajih	je	kvaliteta	
tečaja	odvisna	od	inštruktorja.	Kaj	ima	
pri	tem	PADI?	PADI	vsakemu	inštruktorju	
ponudi	 orodje	 za	 delo.	 To	 orodje	 je	
strukturiran	sistem	standardov	oziroma	
pravil,	ki	se	jih	mora	inštruktor	držati	in	s	
tem	zagotavlja	kvaliteto	tečaja.

Postani PADI inštruktor
Si	naveličan	svoje	trenutne	službe?	
Bi	 rad	počel	 nekaj,	 o	čemer	 lahko	
drugi	 le	 sanjajo?	 Bi	 rad	 pomagal	
ljudem	spremeniti	življenje,	si	odprl	
vrata,	 za	 katera	 nisi	 niti	 vedel,	 da	
obstajajo?	Prijavi	se	na	PADI	IDC	in	
postani	PADI	inštruktor!	(30.	9.	–	9.	
10.	2011)!

merni	za	inštruktorje.	Pri	tem	ocenjuje	
tudi	njihovo	profesionalnost	 in	njihove	
splošne	 potapljaške	 veščine.	 Poleg	
izpitov	iz	vaj	v	vodi	morajo	tam	kandidati	
ponovno	pisati	pet	pisnih	izpitov	in	izpite	
iz	standardov,	na	katerih	morajo	doseči	
pri	posameznem	izitu	vsaj	75	%.

Kdaj začnemo s tečajem?
Tečaj	se	začne	30.	septembra	2011	in	
traja	do	9.	oktobra	2011.	IE	bo	potekal	
od	17.	do	19.	oktobra	2011.

Kakšna je cena tečaja, kaj vključuje 
in ali je možno plačilo na obroke?
Cena	tečaja	je	1.850	EUR.	V	ceno	je	
vključen:	
1.	 tečaj	IDC
2.	 tečaj	EFRI
3.	 materiali	za	tečaj	IDC	in	EFRI
4.	 IE	(izpit)
MOŽNO	JE	PLAČILO	NA	TRI	OBRO-
KE!

Kje poteka IDC in kje IE?
Celoten	tečaj	in	izpit	se	bosta	odvijala	v	
BERNARDINU	(Portorož)	v	potapljaškem	
centru	 NEMO	 DIVERS.	 Potapljaški	
center	je	edini		PADI	5*	IDC	CENTER	
v	 Sloveniji,	 ki	 ponuja	 izobraževanje	
inštruktorjev	skozi	vse	leto.

Kje se lahko prijavim?
GSM:	040	626	526	ali	 email:	 info@
divestrong.si.

Ali bo letos še kakšen IDC?
Da,	28.	10.	–	6.	11.	2011.

Matko	Mioč					Foto:	Matko	Mioč

(30. 9. – 9. 10. 2011)!

Kaj se učiš na PADI inštruktorskem 
tečaju PADI IDC?
Na	 inštruktorskem	 tečaju	 PADI	 IDC	
(instructor	 developement	 course)	 se	
učiš,	kakšna	so	ta	pravila,	zakaj	se	jih	je	
treba	držati,	kako	se	jih	je	najlažje	držati,	
poleg	 tega	 pa	 tudi	 o	 tem,	 kakšni	 so	
priporočeni	pedagoški	prijemi	za	odra-
sle	 in	otroke.	Učiš	se	o	marketinških	
prijemih	 in	o	potapljaškem	 trgu	 ter	o	
tem,	 kako	 reševati	 določene	 težave	
pri	 tečajnikih	 in	 v	 realnih	potapljaških	
situacijah.
K d o  l a h k o  p o s t a n e  P A D I 
inštruktor?
Inštruktor	 po	 PADI-ju	 lahko	 postane	
vsak,	ki	je	starejši	od	18	let	in	je	Dive	
Master	po	PADI-ju	oziroma	ekvivalent	
po	kakšni	drugi	priznani	potapljaški	šoli	
oziroma	inštruktor	po	drugi	potapljaški	
šoli.	 Zgornje	 starostne	 omejitve	 ni.	
Predvsem	pa	je	zaželjeno,	da	postane	
inštruktor	tisti,	ki	se	v	vodi	počuti	dobro,	
ki	ima	rad	ljudi	in	uživa	v	tem,	da	svoje	
znanje	deli	z	drugimi.

Potek tečaja
Inštruktorski	 tečaj	PADI	 IDC	 je	sesta-
vljen	iz	dveh	delov,	ki	se	lahko	izvajata	
ločeno	oziroma	skupaj	v	obliki	IDC-ja.
Urnik	najdete	na	naši	spletni	strani	www.
divestrong.si.

IE (Instructor Exemination)
IE	(izpit)	ni	več	del	IDC-ja,	vendar	je	te-
sno	povezan	z	njim.	Po	končanem	IDC-
ju	se	morajo	kandidati	 za	 inštruktorje	
izkazati	še	na	IE-ju,	preden	postanejo	
inštruktorji.	 Tam	morajo	 v	dveh	dneh	
neodvisnemu	ocenjevalcu,	ki	ga	pošlje	
PADI,	pokazati,	kaj	vse	so	se	naučili,	in	
ta	 tudi	oceni,	če	so	kandidati	 res	pri-

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
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Kako si začel s potapljanjem in 
kdaj si se navdušil za podvodno 
fotografijo?
Spomini	 na	morje	me	 vežejo	 že	od	
otroških	dni,	ko	vsa	poletja	preživel	
na	 Jadranskem	 morju.	 Takrat	 sem	
skozi	 preveliko	 masko	 radovedno	
opazoval	 prebivalce	 podmorja,	 ka-
sneje	 pa	 uresničil	 svojo	 otroško	
željo	in	leta	2001	pri	DRM	Ljubljana	
opravil	 prvi	 potalpjaški	 tečaj.	 Že	
takrat	 je	 bila	 v	 klubu	 močna	 foto-
grafska	sekcija	 in	 leto	kasneje	sem	

si	kupil	Olympusov	kompakt	C5050	
in	podvodno	ohišje.	Ljubezen	je	bila	
rojena.	 Po	 prvih	 uvodnih	 korakih	 v	
svetu	podvodne	fotografije	sem	hitro	
napredoval	in	kmalu	začel	tekmovati	
na	državnih	prvenstvih	in	redno	sode-
lovati	na	Vodanu.	Dosegal	sem	vedno	
boljše	rezultate,	zato	sem	se	po	nizu	
uspehov	 med	 kompakti	 odločil,	 da	
se	 opogumim	 in	 si	 po	 osmih	 letih	
kupil	zmogljiv	zrcalno	refleksni	apa-
rat	Nikon	D300,	podvodno	ohišje	in	
bliskavice.	Z	zmogljivim	aparatom	in	
novimi	 idejami	 sem	 lahko	nadgradil	

svoje	predhodno	znanje.	V	treh	letih	
mi	 je	 tako	 uspelo	 narediti	 odlične	
fotografije	in	doseči	vrhunske	rezltate	
na	svetovnem	nivoju.

Poleg dobrih uspehov na tekmo-
vanjih imaš skupaj s člani kluba 
DRM Ljubljana tudi veliko zaslug 
za razvoj podvodne fotografije v 
Sloveniji.
Res	 je.	 S	 klubskimi	 kolegi	 že	 vrsto	
let,	 vsako	 jesen	 na	 piranski	 punti	
organiziramo	DRM	Open	in	državno	
tekmovanje	v	podvodni	fotografiji,	ki	
je	odprto	tekmovanje	z	mednarodno	
udeležbo.	Zaradi	dobre	organizacije,	
strokovne	 žirije	 in	 sponzorjev,	 ki	
priskrbijo	privlačne	nagrade,	je	tek-
movanje	priljubljeno	in	dobro	obiska-
no.	Vsako	leto	se	tekmovanja	udeleži	
preko	30	tekmovalcev	iz	štirih	držav.	
Ker	je	tako	iz	leta	v	leto	raslo	število	
tekmovalcev	in	kvaliteta	zmagovalnih	
fotografij,	smo	se	pred	dvema	letoma	
odločili,	da	bomo	poleg	tekmovanja	v	
slanih	vodah,	vsako	letospomladina	
blejskem	 jezeru	 organizirali	 še	 tek-
movanje	v	sladkih	vodah.	Tekmovanje	
smo	poimenovali	DRM	Fresh.	Poleg	
dejstva,	da	gre	za	tekmovanje	v	sla-
dkih	vodah,	smo	ga	tako	poimenovali	
zaradi	 posebne	 kategorije	 »Kreati-
va«,	 ki	 je	 pred	 tem	 nismo	 videli	 še	
od	časa	analogne	fotografije.	Mislim,	
da	 ta	kategorija	vsako	 leto	pritegne	
največ	 zanimanja,	 saj	 so	 pristopi	
avtorjev	zelo	raznovsrtni.	Poleg	obeh	
tekmovanj	organiziramo	tudi	največji	
natečaj	 podvodne	 fotografije	 v	 Slo-
veniji,	 DRM	 Online.	 Za	 razliko	 od	
tekmovanj,	 kjer	 morajo	 tekmovalci	
fotografije	posneti	v	enakih	pogojih	in	
v	istem	času,	lahko	na	natečaj	avtorji	
pošljejo	svoje	fotografije	ne	glede	to	
kdaj	in	kje	so	jih	posneli.	Natečaj	je	
v	štirih	letih	zrasel	in	postal	znan	tudi	
širši	potapljaški	publiki.	
Z	 organizacijo	 teh	 tekmovanj	 smo	
pospešili	razvoj	slovenske	podvodne	
fotografije	 in	 navezali	 številne	 stike	
s	 tujimi	 fotografi.	 Skupno	 druženje	
najaktivnejših	fotografov	iz	Slovenije,	
Italije,	Hrvaške	in	Srbije	 je	obrodilo	
sadove	 in	 pred	 dvema	 letoma	 smo	
tekmovanja	 v	 regiji	 povezali	 v	 med-
narodni	pokal	 v	podvodni	 fotografiji	
(IUPC	 –	 International	 Underwater	
Photography	Cup),	ki	povezuje	preko	

INTERVJU: Rok Kovačič
Mihael	Korzika					Foto:	Rok	Kovačič

I N T E R V J U  - R O K  K O V A Č I Č
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60	fotografov.	Tako	smo	uspeli	pove-
zati	znanja	in	izmenjavo	izkušenj	med	
tekmovalci,	s	čimer	se	je	nivo	podvo-
dne	fotografijo	močno	dvignil.	Včasih	
fotografi	niso	imeli	tolikšnih	možnosti	
pridobivati	tekmovalnih	izkušenj,	saj	
je	 bilo	 le	 eno	 tekmovanje	 na	 leto,	
danes	pa	se	tekmovalec	lahko	vsako	
leto	 udeleži	 sedmih	 mednarodnih	
tekmovanj.

V zadnjih dveh letih si bil državni 
prvak, letos pa si na svetovnem 
prvenstvu v Turčiji osvojil še zla-
to in bron. Očitno si se učil od 
najboljših in vse znanje dobro 
uporabil. Kako ti je uspelo?
Kljub	 temu,	da	se	praktično	od	sa-
mega	 začetka	 vedno	 potapljam	 s	
fotoaparatom,	so	mi	udeležbe	na	tek-
movanjih	dale	neprecenljive	izkušnje,	
saj	 je	 pri	 podvodni	 fotografiji	 poleg	
tehničnega	 znanja	 zelo	 pomemben	
tudi	 plan	 potopa	 in	 priprava	 nanj.	
Poleg	praktičnih	izkušenj	izvemo	na	
tekmovanjih	 veliko	 tudi	 o	 uporabi	
najnovejših	tehnik	in	trenutnih	smer-
nicah	 v	 podvodni	 fotografiji.	 Večje	
kot	 je	 tekmovanje	 in	 boljša	 kot	 je	
žirija,	več	ja	je	izkušnja.	Za	zmago	na	
svetovnem	nivoju	pa	nikoli	ni	dovolj	
le	popolna	 izpeljava	potopov,	prava	
ideja	 in	 odlična	 izvedba	 fotografij,	
ampak	 je	 vedno	potrebno	še	nekaj	
več.	
Številčna	 udeležba	 in	 velika	 imena	
tujih	tekmovalcev,	ki	se	udeležujejo	
svetovnih	 prvenstev	 govorijo	 sama	
zase.	Poleg	 tega	 je	sedem	člansko	
žirijo,	 ki	 izbere	 izmed	 50	 fotografij	
le	deset	najboljših,	težko	zadovoljiti.
Zaradi	tega	mi	pomeni,	da	sem	imel	
fotografije	v	štirih	kategorijahv	vrhu,	
izredna	čast.	Osvojiti	zlato	in	bron	ter	
stati	 na	 stopničkah	 pred	 številnimi	
znanimi	 fotografi,	 ki	 jih	 sam	 zelo	
cenim	in	občudujem,	pa	je	za	mene	
neprecenljiva	 izkušnja.	Za	vse	 to	 je	
potrebno	veliko	sinergije.	
Slovenska	reprezentanca	jo	je	letos	
imela!	 Reprezentanco	 smo	 sesta-
vljali	 tako	 izkušeni	 fotografi	 mlajše	
generacije,	 kot	 tudi	 uveljavl jeni	
fotografi.	Borut	Furlan	in	Irena	Čok,	
obaodlična	fotografa,	ki	sta	naredila	
že	 veliko	 za	 slovensko	 podvodno	
fotografijo,	 tako	 s	 svojim	 delom	 v	
žirijah	kot	tudi	z	mentorstvom	mlajše	

generacije	 slovenskih	 podvodnih	
fotografov.	 Tudi	 na	 prvenstvu	 sta	
bila	 z	 nasveti	 	 in	 svojimi	 izkušnjami	
v	 veliko	 pomoč.	 Moj	 asistent	 je	 bil	
Oskar	Marko	Musić,	fotograf	mlajše	
generacije	in	klubski	kolega,	ki	je	že	
imel	nekaj	 izkušenj	s	svetonega	pr-
venstva	v	Koreji	pred	dvema	letoma.	
Odlično	vzdušje	v	slovenski	ekipi	in	
medsebojna	 pomoč	 se	 je	 obresto-
vala.	Dosegli	smo	najboljše	rezultate	
v	 zgodovini	 slovenske	 podvodne	
fotografije!

Tako Borut kot ti sta se odlično 
uvrstila in kakor mi je znano sta 
na tekmovanju presenetila tudi 
s tehniko osvetljevanja.Lahko 
poveš malo več?
Tako	 je.	 Tehnika	 točkovnega	 ali	
selektivnega	 osvetljevanja	 sicer	 ni	
povsem	 nova,	 saj	 je	 leta	 2010	 Keri	
Wilk	 že	 uporabil	 lijake	 za	 selektivno	
osvetljevanje,	vendar	njegovi	lijakine	
omogočajo	 ostrega	 zamejevanja	 z	
liki.	Takoda	je	bila	najina	 izvedba	na	
letošnjem	 tekmovanju	 popolnoma	
izvirna.Pred	nekaj	 več	kot	 letom	dni	
se	 je	namreč	Oskarju	porodila	 ideja	
ostrega	 zamejevanja	 svetlobe.	 Po	

nekaj	mesecih	ob	pomoči	Boruta	 in	
širše	 tehnične	 ekipe	 strokovnjakov	
sta	 tako	ugledala	 luč	sveta	prva	dva	
prototipa	 NSOja	 (Naprava	 za	 selek-
tivno	 osvetljevanje).	 Konstrukcijsko	
sta	se	nekoliko	 razlikovala,	a	bilo	 je	
potrebno	 ugotoviti,	 kaj	 so	 prednosti	
posameznega.	 NSOje	 smo	 veliko	
testirali	 in	vnašali	številne	izboljšave.	
Na	 svetovnem	 prvenstvu	 smo	 tako	
nastopili	že	z	izboljšano	različico.	Za	
razliko	od	lijakov	omogoča	NSO	ostro	
zamejevanje	svetlobe	in	osvetljevanje	
s	 kvadratom	 ali	 drugim	 likom.	 S	 to	
tehniko	sem	posnel	tudi	zmagovalno	
fotografijo.	Ko	sem	si	fotografijo	ogle-
dal	na	računalniku	sem	bil	navdušen,	
kljub	temu	nisem	vedel,	kako	bo	ta	nov	
pristop	všeč	žiriji.	No,	na	razglasitvi	so	
vsi	 dvomi	 izpuhteli,	 saj	 smo	 se	 kot	
celotna	ekipa	veselili	naših	dosežkov	
in	odlične	predstavitve	našega	NSOja	
svetovnemu	 občinstvu.	 Prepričan	
sem,	da	bo	NSO	postal	nov	 trend	v	
podvodni	 fotografiji.	 Ekipa	 »Retra-
uwt«,	 ki	 je	 sodelovala	 pri	 razvoju	 in	
patentiranju	izdeleka	je	lahko	več	kot	
ponosna.	 S	 prvim	 septembrom	 bo	
namreč	NSO	tretje	generacije	možno	
kupiti	preko	njihove	spletne	strani.
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Slišal sem, da si sodeloval tudi s 
podvodnimi arheologi? Kako si se 
znašel med njimi?
Prvič	 sem	 sodeloval	 s	 raziskovalci	
skupine	za	podvodno	arheologijo	leta	
2008,	pri	pregledu	struge	reke	Lju-
bljanice	na	območju	brežine	v	Sinji	
Gorici	na	Ljubljanskem	barju.	Skupaj	
s	klubskimi	kolegi	smo	pregledovali	
dno	in	del	brežine.	V	štirinajstih	delo-
vnih	dneh	smo	odkrili	številne	najdbe,	
med	 katerimi	 se	 je	 vsem	 v	 spomin	
najbolj	vtisnila	40.000	let	stara	lese-
na	konica,	ki	je	najstarejša	ohranjena	
konica.	Kljub	pogojem,	ki	so	pogosto	
v	slabi	vidljivosti	 in	mrzli	vodi,	pa	 je	
delo	v	podvodni	arheologiji	zanimivo	
že	 samo	 po	 sebi.	 Delo	 me	 je	 tako	
navdušilo,	da	sem	lansko	leto	odšel	
v	Anglijo	na	šolanje	 in	opravil	uvod-
ni	 tečaj	 NAS	 (Nautical	 Archeology	
Society).	 Sicer	 pa	 sem	 v	 zadnjem	
letu	 sodeloval	 le	 pri	 izkopavanjih	 v	
Semedeli,	saj	sem	bil	zelo	zaseden	s	
pripravami	na	svetovno	prvenstvo.

Za seboj imaš preko 
1.000 potopov,  večino s fo-
tografskim aparatom, kje se 
pripravljaš in kje opraviš večino 
potopov?
Zaradi	 geografske	 lege	 in	 cenovne	
dostopnosti	naredim	večino	potopov	
čez	leto	v	jadranskem	morju,	pozimi	
in	»kdaj	za	vmes«	pa	se	z	veseljem	
potapljam	 tudi	 v	 jezerih	 ali	 rekah.	
Trikrat	letno	se	odpravim	za	cel	teden	
ali	 več	 k	 sosedom	 na	 južni	 jadran,	
kjer	 iščem	skrite	kotičke	 jadranskih	
sten.	Zaradi	velikih	stroškov	z	opre-
mo	 in	 tekmovanj,	 si	 kakšnih	 bolj	
eksotičnih	 morij	 v	 zadnjih	 letih	 še	
nisem	privoščil.	Jadran	še	vedno	je	
in	bo	moja	prva	ljubezen.

Potem dobro poznaš Jadran. 
Kakšno je življenje v primerjavi z 
drugimi morji?
Jadran	 je	 velik	 in	 biotsko	 zelo	 raz-
novrsten.Seveda	na	vsakem	potopu	
ne	bomo	plavali	z	morskimi	psmi	 in	
oblaki	pisanih	ribic,	vendar	pa	bomo	
v	 Jadranu,	 ko	 se	 oko	 nauči,	 lahko	
videli	 veliko	 različnih	 polžev,	 kozic,	
rakov,	 mehkužcev	 in	 končno	 tudi	
velikih	rib,	morskih	psov	in	kitov.	Da	
bi	vse	to	doživeli	moramo	veliko	časa	
preživeti	v	vodi,	a	kot	pravim,	morje	
vedno	 prijetno	 preseneti	 in	 vsakič	
pokaže	 kaj	 novega.	 Mnogo	 ljudi	
preseneti	ko	 izvedo,	da	 imamo	tudi	
v	Jadranu	pravi	koralni	greben,	sicer	
ne	tako	pisan	in	mogočen	kot	tropski	
grebeni,	a	vseeno	impresiven.	
Žal	v	zadnjih	desetih	letih	opažam	velik	
upad	rib,	rakov	in	hobotnic.	Tudi	ribiči	
pravijo,	 da	 morajo	 hoditi	 na	 lov	 na	
pozicije	precej	oddaljene	o	ustaljenih	
lokacij.	Če	so	včasih	s	čolna	metali	
po	 400m	 mreže	 jo	 zdaj	 mečejo	

po	 neka j	
kilometrov.	 Lovijo	 z	 vse	 manjšimi	
očesi	in	nihče	ne	spoštuje	ne	sezone	
lova,	ne	zaščitenih	področji,	ne	pravil	
o	 ribolovu.	Tudi	pri	 nas	na	Piranski	
punti	 in	 lokalnimi	ribiči	 je	podobno,	
nihče	ne	želi	izvajati	nadzora.	Čeprav	
vse	študije	kažejo	kako	uspešni	 so	
modeli,	kjer	so	dovolj	velika	področja	
zaprta	 in	 popolnoma	 zaščitena	 za	
ribolov,	so	te	bolj	izjeme	kot	pravilo.	
V	 Avstralskih	 vodah	 se	 je	 tako	 po	
zaprtju	področja	4	NM2,	populacija	
rib	v	petih	letih	tako	opomogla,	da	je	
višek	 ribje	 populacije,	 ki	 je	 odtekal	
z	 zaščitenega	področja	predstavljal	
ribičem	 veliko	 večji	 ulov	 kot	 pred	

uvedbo	zaprtja.	Vsekakor	obstaja	po	
svetu	 veliko	 dobrih	 praks,	 a	 žal	 pri	
nas	 še	 ni	 dovolj	 visoka	 zavest	 o	 po-
menu	 morja	 in	 ohranjanju	 življenja	 v	
morjih.	Očitno	je	med	ljudmi	še	vedno	
več	volje	za	gradnjo	 terminala	kot	za	
gradnjo	umetnih	grebenov	 in	 zaščito	
področij.	V	Bodrumu,	v	Turčiji	kjer	 je	
letos	potekalo	 svetovno	prvenstvo	 je	
morsko	dno	veliko	bolj	pusto,	večino	
ambienta	 predstavlja	 neporaščena	
skala.	 Kljub	 temu	 imajo	 dobro	 razvit	
potapljaški	 turizem	 in	 ogromno	 rib!	
Na	 vsakem	 potopu	 lahko	 opazuješ	
številčne	jate	velikih	fratrov,	picov,	ušat	
in	drugih	rib.	Skoraj	na	vsakem	poto-
pu	vidiš	več	velikih	kirnj,	ki	kje	mirno	
počivajo	ali	se	razgledujejo	po	okolici.	
Tako	bogastvo	podmorja	so	dosegli	
z	zaprtimi	področji.	Potapljaški	
centri	 obveščajo	 policijo	
o	 nepravilnostih.	
Mislim,	 da	 bi	
podo-

ben	mo-
del	v	Jadranu	prine-

sel	odlične	 rezultate	 in	ga	naredil	 še	
veliko	bolj	zanimivega.	A	o	tem	odloča	
politika,	ki	pa	za	nas	potapljače	žal	ni	
tako	privlačna.	Mi	lahko	le	opazujemo,	
beležimo	 in	 opozarjamo.	 Upam,	 da	
bodo	 ljudje	 kmalu	 spoznali	 potrebo	
poohranitvi	čistega	morja	in	njenih	pre-
bivalcev.	Do	takrat	pa	bomo	fotografi	
še	naprej	hiteli	iskati	čudovite	kotičke,	
da	jih	ujamemo	preden	izginejo.

Vidim, da bi se lahko pogovorila 
še o marsikateri temi, a bom to 
prihranil za kdaj drugič, zato se ti 
zahvaljujem za intervju in želim, 
da ti v morju nikoli ne bo zmanjka-
lo motivov!

I N T E R V J U  - R O K  K O V A Č I Č
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Blaž	Mihev						Foto:	Blaž	Mihev

L ina	je	po	prepričanju	mnogih	(res	
je,	tudi	sam	sem	med	njimi)	ena	
izmed	najlepših	 razbitin	 v	Jadra-

nu.	Ta	razbitina	je	bila	nekoč	italijanska	
trgovska	ladja,	ki	je	leta	1912	med	hudim	
neurjem	nasedla	na	obalo	in	se	nato	po-
topila	v	bližini	rta	Pečenj	na	otoku	Cresu.	
Premec	ladje	leži	na	globini	26	m,	krma	
na	52	m,	ladja	pa	je	dolga	70	m	in	široka	
9	m.	Zaradi	globine	je	potop	primeren	le	
za	izkušene	potapljače.
Na	Lino	smo	se	podali	iz	potapljaškega	
centra	 Marina	 v	 Moščeniški	 Dragi,	
kar	 je	bila	edina	 slaba	 točka	celotne	
izkušnje.	Kljub	temu	da	smo	bili	v	skupini	
inštruktor,	dva	»dive	mastra«	in	»advan-
ce«,	vsi	s	krepko	več	kot	100	potopi,	
so	se	do	nas	obnašali	 tako,	kot	da	še	
nikoli	nismo	videli	 vode.	Hoteli	so	nas	
prepričati,	naj	se	na	potop	globine	40	m	
odpravimo	z	10-litrskimi	jeklenkami!	Šele	
po	zelo	odločnem	nastopu	mi	je	navse-
zadnje	uspelo	izboriti	15-litrske	jeklenke.	
O	njihovem	nadaljnjem	obnašanju	sploh	
ne	želim	izgubljati	besed	in	edina	oseba,	
ki	si	zasluži	vse	pohvale,	je	bil	vodič,	ki	
nas	je	peljal	na	lokacijo.	:)	LEGENDA.
Izredno	 lepa	 panoramska	 vožnja	 iz	
Moščeniške	 Drage	 traja	približno	 45	
minut,	kar	je	ravno	dovolj	časa,	da	se	
lahko	sprostite	 in	pripravite	na	potop.	
Po	prihodu	na	lokacijo	smo	se	privezali	
na	bojo,	ki	je	pritrjena	na	premec	Line,	
se	opremili	in	hop	v	vodo,	ki	je	imela	na	
površini	prijetnih	22	°C.	Spustili	 smo	
se	po	vrvi	od	boje	proti	premcu	in	že	
po	nekaj	metrih	se	nam	je	pred	očmi	v	
polmraku	pričela	razkrivati	skrivnostna	
silhueta	 ladje.	 Že	 čez	 nekaj	 trenu-
tkov	smo	bili	 na	premcu,	kjer	 so	nas	
pozdravile	jate	orad,	tik	pod	premcem	
v	odprtini,	iz	katere	so	včasih	spuščali	
sidrne	vrvi,	pa	nas	je	ne	preveč	veselo	
pozdravil	ugor,	ki	je	sicer	stalni	prebiva-
lec	te	odprtine.

Počasi	smo	nadaljevali	potop	proti	krmi	
in	pod	nami	se	 je	 razbohotila	popolna	
veličina	 te	 nekoč	 čudovite	 ladje.	 S	
pogledom	 na	 rebra,	 na	 katerih	 je	 bil	
včasih	pritrjen	les,	ki	je	sestavljal	palubo	
in	je	že	davno	strohnel,	se	nam	je	odprl	
razgled	v	nedrja	te	čarobne	razbitine.	V	
notranjosti	najdemo	vse	od	starih	parnih	
kotlov	 in	 cevi	 do	 škarpine,	 ogromne	
morske	zvezde	in	včasih	tudi	kakšnega	
zvezdogleda,	kako	se	skriva	v	pesku,	ki	
se	je	z	leti	nabral	na	dnu.	Ker	pa	je	ladja	
odprta,	je	bila	to	tudi	odlična	priložnost,	
da	zaplavamo	skozi	njo	in	se	malce	poi-
gramo	z	našo	plovnostjo.	Po	približno	
dvanajstih	minutah	smo	prišli	do	krme	na	
ca.	40	m	globine,	kjer	se	nam	je	odprl	
pogled	še	10	m	globlje	proti	dnu	ladje	in	
propelerju.	Preverimo	količino	zraka	in	
ker	je	naš	čas	tu	zelo	omejen,	se	počasi	
poslovimo	in	potop	nadaljujemo	ob	steni	
otoka.	Počasi	proti	dekompresijskemu	
postanku	in	ko	nekje	na	30	m	ponovno	

LINA

obrnemo	pogled	proti	ladji,	se	pred	nami	
razgrne	nepozabno	veličasten	pogled	na	
to	tiho	kraljico,	ki	že	skoraj	100	let	počiva	
na	dnu	in	nudi	nam	potapljačem	toliko	
veselja,	neštetim	vrstam	živali	pa	mirno	in	
varno	zatočišče.	Pogled	je	resnično	dih	
jemajoč,	ampak	žal	je	ob	takšnih	trenu-
tkih	v	jeklenkah	vedno	premalo	zraka	in	
že	moramo	nadaljevati	naš	dvig.	
Po	 obveznem	 dekompresijskem	 po-
stanku	se	počasi	 in	s	 težkim	srcem	le	
odpravimo	nazaj	na	našo	ladjico	ter	se	
tiho	odpeljemo	nazaj	proti	celini.	Med	
potjo	se	spogledujemo	z	 zasanjanimi	
pogledi	in	z	željo,	da	si	vse	podrobnosti	
potopa	za	vedno	vtisnemo	v	spomin	in	
da	se	čimprej	 vrnemo	nazaj	h	kraljici	
Jadrana.
Potop	je	trajal	35	minut,	povprečna	glo-
bina	je	bila	24	m,	povprečna	temperatura	
vode	15	°C.	Ocena	lokacije:	ODLIČNA,	
ocena	centra:	POD	VSAKO	KRITIKO	in	
na	lestvici	1-10	definitivno	1.	

Bilo	je	že	sredi	avgusta,	ko	smo	se	
končno	 zbrali	 vsi	 dovolj	 pogumni,	
da	 smo	 odšli	 na	 Lino.	 Verjetno	 ste	
že	 slišali	 zanjo,	 za	 potapljače,	 ki	
prebirate	 objave	 na	 portalu,	 sem	
prepričan.	V	kolikor	ne,	pa	 je	 tukaj	
nekaj	tehničnih	podatkov.

L I N A  -  R E P O R T A Ž A
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V	Soči	je	mogoče	opraviti	veliko	
lepih	 in	 zanimivih	 potopov.	 V	
spodnjem	 toku	 pod	 znameni-

tim	 solkanskim	 mostom	 ogledamo	
ostanke	prvega	mostu,	ki	je	bil	v	prvi	
svetovni	vojni	porušen,	velik	podporni	
zid	konstrukcije,	ki	je	služila	izgradnji	
prvega	solkanskega	mostu.	V	Plavah	
si	lahko	ogledamo	24	metrov	globoko	
vdolbino	v	skali,	ki	jo	je	skozi	čas	izvr-
tala	voda.	V	Kanalu	se	lahko	spustimo	
v	 zanimivo	 potopljeno	 sotesko	 pod	
mostom,	 v	 Mostu	 na	 Soči	 se	 lahko	
spustimo	v	30	metrov	globoko	sote-
sko.	Tudi	na	mnogih	drugih	lokacijah	
je	potapljanje	v	spodnjem	toku	reke	
Soče	zanimivo.	Priznati	pa	je	potreb-
no,	da	v	spodnjem	toku	Soča	ni	nikoli	
tako	bistra	kot	v	zgornjem	toku,	kjer	
jo	 lahko	spoznamo	takšno,	kot	 jo	 je	
opisal	Simon	Gregorčič:

»Krasná si, bistra hči planin,
brdka v prirodni si lepoti,
ko ti prozornih globočin

nevihte temne srd ne moti,
krasna si, hči planin!«

V	zgornjem	toku	reke	Soče	sta	najbolj	
poznani	potapljaški	lokaciji	v	Kobari-
du,	 pod	 Napoleonovim	 mostom,	 in	
v	Velikih	koritih	pri	 vasi	Soča.	Pravo	
Sočo	lahko	spoznamo	prav	v	Velikih	
koritih,	kjer	v	bistri	vodi	občudujemo	
krasen	 podvodni	 ambient;	 skalnata	
soteska,	 gladke	 bele	 skale,	 bel	
prod,	na	katerega	sijejo	sončni	žarki,	
ter	mnogo	rib,	med	njimi	 tudi	soška	
velikanka.	
Pred	kratkim	(18.	6.	2011)	je	bil	sprejet	
nov	 Zakon	 o	 Triglavskem	 narodnem	
parku	 (ZTNP-1),	 ki	 ureja	 varstveni	
režim	na	območju	parka.	V	13.	členu	je	
opredeljeno,	kaj	je	na	območju	parka	
dovoljeno	 in	 kaj	 ni	 dovoljeno	 početi.	
Tako	 v	 48.	 točki	 omenjenega	 člena	
piše,	da	ni	dovoljeno:	

Nove omejitve potapljanja v Soči?!
Reka	Soča	že	od	nekdaj	privlači	ljudi	
s	svojo	lepoto.	Že	Simon	Gregorčič	
jo	je	opeval	v	svoji	pesmi	Soči.	Tako	
kot	privlači	ribiče,	kajakaše,	raftarje	
in	plavalce	Soča	že	od	nekdaj	privlači	
tudi	potapljače.	

Marko	Hlebec					Foto:	Marko	Hlebec

R E P O R T A Ž A  -  S O Č A
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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

499 EUR
CENA 

ZA ČLANE SPZ

650 EUR
CENA 

ZA ČLANE SPZ
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»izvajati	turistične,	športne	ali	rekrea-
cijske	dejavnosti,	 razen	ribolova	po	
predpisih,	 ki	 urejajo	 sladkovodno	
ribištvo,	 na	 vodotokih	 in	 stoječih	
vodah,	 razen	 na	 za	 to	 določenih	
mestih,	kjer	 ta	dejavnost	ne	ogroža	
ciljev	narodnega	parka	in	s	soglasjem	
upravljavca	narodnega	parka«.
Kljub	 temu	 da	 ni	 nikjer	 izrecno	 na-
vedeno,	potapljanje	lahko	uvrščamo	
med	 rekreacijsko	 dejavnost.	 Če	 je	
temu	 tako,	 potem	 potapljanje	 na	
območju	 Triglavskega	 narodnega	
parka	ni	dovoljeno.	Zakon	je	razde-
lil	 območje	 parka	 na	 tri	 varstvena	
območja.	 Za	 pr vi 	 dve	 varstveni	
območji	 izrecno	našteva,	kaj	 je	do-
voljeno	 in	 kaj	 ni	 dovoljeno	 početi.	

V	 drugem	 varstvenem	 območju,	
na	 območju	 Bohinjskega	 jezera,	
je	 potapljanje	 dovoljeno.	 Zakon	
izrecno	ne	našteva,	kaj	je	dovoljeno	
in	 kaj	 ni	 dovoljeno	 početi	 v	 tretjem	
varstvenem	 območju,	 kamor	 sodi	
tudi	 zgornji	 tok	 reke	 Soče.	 Glede	
na	 to	 lahko	 predvidevamo,	 da	 po-
tapljanje	v	Velikih	koritih	 reke	Soče	
ni	 dovoljeno.	 Sicer	 pa	 so	 mnenja	
o	 tem	med	potapljači	 in	drugimi	še	
vedno	 deljena.	 Sam	 takšne	 prepo-
vedi	 potapljanja	 v	 Velikih	 koritih	 ne	
podpiram	 in	ne	vidim	opravičljivega	
razloga	za	to.	Vprašam	pa	se,	zakaj	
je	tam	dovoljen	ribolov?	Ali	z	ribolo-
vom	ne	vplivamo	na	okolje?	Vsi,	ki	jih	
poznam	in	so	se	tam	potapljali,	so	to	

počeli	s	spoštljivim	odnosom	do	reke	
in	 življenja	 v	 njej.	 V	 kolikor	 se	 tam	
ne	bomo	mogli	 več	potapljati,	 je	 to	
velika	škoda,	saj	bomo	prikrajšani	za	
izlet	v	prečudovito	okolje,	kjer	lahko	
občudujemo	lepote	Triglavskega	na-
rodnega	parka	tudi	pod	vodo.
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Otočje Socorro

				Borut	Furlan								Foto:	Borut	Furlan
				

N a	ladjo	se	nas	je	vkrcalo	dvaj-
set	potapljačev.	Poleg	naju	z	
Urško	je	bil	med	gosti	še	Rus	

Oleg,	vsi	ostali	pa	so	bili	Američani.	

Oleg	 se	 je	 zelo	 hitro	 navezal	 na	
naju	-	morda	tudi	zaradi	njegovega	
slabega	znanja	angleščine.	Moram	
reči,	 da	 mi	 je	 bil	 že	 od	 začetka	
s impat ičen	 in 	 pravo	 nasprot je	
ikone	 o	 ruskem	 turistu.	 Sicer	 pa:	
izogibal	 se	 je	 krajev	 kjer	 je	 veliko	
ruskih	 turistov,	kajti	 tudi	njemu	so	
šli	njegovi	sonarodnjaki	pošteno	na	
živce.	Sovražil	je	tudi	Vodko	-	verjet-
no	prav	zato,	ker	je	dobro	vedel	za	
posledice	 prekomernega	 uživanja	
te	“narodne”	pijače.	
Solmar	je	vozila	potapljače	na	otočje	
Revillagigedos	 (izgovori:	 Revilahihe-
dos),	 ali	 poenostavljeno	 Socorro.	
Otočje	leži	okoli	dvestopetdeset	milj	
jugozahodno	 od	 Caba	 San	 Lucas,	
mesteca	 na	 jugu	 Baje	 Californie.	
Sestavljeno	 je	 iz	 največjega	 otoka	
Socorro,	 vulkanskega	 otoka	 San	
Benedicto	 in	 majhne	 ter	 osamlje-
ne	 čeri	 Roca	 Partida.	 Zaradi	 svoje	
značilne	lege	v	Pacifiku	in	podobnega	
živalstva	(predvsem	pod	vodno	gladi-
no),	 otočje	 imenujejo	 tudi	 “Mehiški	
Galapagos”.	 Otočje	 je	 nenaseljeno,	
z	 izjemo	 Socorra,	 kjer	 ima	 mehiška	
vojna	mornarica	svojo	bazo.	Celotno	
širše	območje	otočja	je	proglašeno	za	
nacionalni	park	in	je	strogo	zaščiteno	
območje.	

San Benedicto
Prvi	otok,	ki	smo	ga	zagledali	po	24	
urah	plovbe	po	odprtem	morju	je	bil	še	
vedno	aktivni	vulkan	San	Benedicto.	
Zadnjo	 serijo	 izbruhov	 so	 zabeležili	
na	 prelomu	 let	 1952	 in	 1953.	 Te	
erupcije	 so	 pustile	 v	 svoj	 spomin	
dolg	jezik	strjene	lave,	ki	se	izteguje	
daleč	 v	 morje.	 Najvišji	 del	 otoka	 je	
položen	stožec	iz	svetlega	strjenega	
vulkanskega	pepela,	v	katerega	je	dež	
izdolbel	značilne	brazde.	Severni	del	
otoka	je	obdan	z	navpičnimi	stenami,	
v	katere	se	stalno	zaganjajo	oceanski	
valovi	tako	daje	morje	zaradi	pen	ves	
čas	belo	obarvano.	Otok	je	praktično	
brez	vsake	vegetacije	in	edini	kopen-
ski	prebivalci	so	ptiči.
Najbolj	značilna	potapljaška	lokacija	
San	 Benedicta	 je	 podvodni	 greben	
El	Boiler.	Solmar	V	se	je	zasidral	ob	
robu	grebena	z	vrvjo	pa	vezal	na	vrh.	
V	primeru	močnih	tokov	bi	se	lahko	po	
vrvi	vlekli	od	ladje	do	grebena	in	nazaj.	
Dva	čolnarja	v	gumenjakih	sta	nepre-
stano	patruljirala	nad	nami	 in	budno	
opazovala	sledove	naših	mehurčkov,	
da	 bi	 lahko	 kadarkoli	 priskočila	 na	
pomoč,	če	bi	se	kdo	od	potapljačev	
znašel	 v	 težavah.	 Tu	 smo	 ostali	 cel	
dan	in	najbolj	zagnani	potapljači	smo	
opravili	štiri	potope.

Ladja	Solmar	V	je	bila	ena	tistih	luksuz-
nih	potapljaških	bark,	grajenih	predv-
sem	za	razvajene	ameriške	goste.	Če	
si	izleta	z	njo	ne	bi	prislužil	kot	nagrado	
na	fotografskem	tekmovanju,	verjetno	
ne	bi	nikoli	imel	priložnosti	občudovati	
njene	notranjosti.	To	je	bila	čisto	druga	
zgodba,	kot	denimo	katamaran	Inula,	
s	katerim	sem	se	 leto	prej	podal	na	
Malpelo,	ki	 je	bil	ena	sama	 improvi-
zacija.	V	Solmaru	V	se	je	dobesedno	
vse	 lesketalo	-	vsa	notranjost	 je	bila	
obdana	v	lakiran	mahagoni,	vse	kljuke	
in	 ročaji	so	bili	 iz	medenine,	mehak	
zelen	tapison	po	tleh,	lučke	na	vsaki	
stopnici,	belo	 tapeciran	strop...	Žal	
pa	 je	 bila	 tudi	 kuhinja	 prilagojena	
ameriškemu	okusu.	Zato	sva	z	Urško	
z	 največjim	 užitkom	 zavila	 v	 prvo	
(mehiško)	 restavracijo,	 čim	smo	se	
ponovno	izkrcali.
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S ko k 	 v 	 vo d o 	 j e 	 b i l 	 p o n ov n o	
presenečenja	 -	 toda	 tokrat	 za	 spre-
membo	pozitivno.	Voda	je	bila	modra,	
vidljivost	 odlična,	 temperatura	 pa	 je	
bila	 prijetnih	 24	 stopinj.	 Voda	 torej	
ni	 bila	 tropsko	 topla,	 a	 dovolj	 topla	
za	 udobno	 potapljanje.	 El	 Boiler	 je	
velik	skalnati	greben,	ki	se	dviguje	iz	
štirideset	 metrov	 globokega	 dna	 do	
nekaj	metrov	pod	gladino.	Na	samem	
vrhu	so	nam	potapljanje	prepovedali	
zaradi	 delovanja	 oceanskih	 valov.	
Vsake	 toliko	časa	namreč	 lahko	ne-
predvidoma	 pride	 kakšen	 večji	 val,	
ki	 bi	 zagrabil	 potapljača	 in	ga	butnil	
ob	skale.	Skala	je	ravno	prav	velika,	
da	se	jo	da	v	enem	potopu	nekajkrat	
obkrožiti.	 Vsaka	 stran	 ima	 svoje	
značilnosti	 in	 na	 vsakem	 vogalu	 se	
zbirajo	drugačni	prebivalci.
Tako	 kot	 vsa	 otočja	 tropskega	 in	
subtropskega	 vzhodnega	 Pacifika,	
vključujoč	 Galapagos,	 Cocos	 in	
Malpelo	 je	 tudi	 skupina	 Socorro	 raj	
za	 ljubitelje	 velikih	 živali.	 Pisanega	
morskega	 drobiža,	 kot	 so	 razni	 goli	
polžki,	 rakci	 in	 podobno,	 je	 tu	 zelo	
malo	 in	 tudi	 nesmiselno	 bi	 jih	 bilo	
iskati,	 saj	 so	 po	 svetu	 številni	 drugi	
kraji,	 ker	 je	 teh	morskih	prebivalcev	
na	pretek.	Tu,	na	Socorru,	domujejo	
predvsem	 velike	 ribe,	 gospodarji	

odprtih	voda.	 In	ker	 ima	večina	zna-
menitih	 potapljaških	 lokacij	 svoje	
značilnosti,	ima	svojo	značilnost	tudi	
otočje	 Socorro,	 konkretneje	 San	
Benedicto	in	še	konkretneje	prav	gre-
ben	El	Boiler	-	to	so	mante.	Mante,	ti	
elegantni	planktonojedi	velikani,	živijo	
po	 vseh	 oceanih	 sveta	 v	 tropskem	
in	 subtropskem	 pasu	 in	 jih	 lahko	
srečamo	kjerkoli.	A	v	večini	primerov	
gre	 le	 za	 naključna	 in	 kratkotrajna	
srečanja	potapljačev	z	njimi.	Tu,	na	El	
Boilerju,	pa	izgleda	kot	da	so	mante	
stalni	prebivalci,	ki	so	vedno	prisotni.	
Za	nameček	pa	se	potapljačev	čisto	
nič	ne	bojijo	-	nasprotno:	same	se	jim	
približujejo,	da	si	jih	potapljači	lahko	
ogledujejo	 iz	 neposredne	 bližine,	
praktično	na	dotik	roke.	Medtem	ko	
se	 večina	 morskih	 prebivalcev,	 tudi	
velikih,	 boji	 izdihanih	 mehurčkov	
potapljačev,	 izgleda	 da	 mante	 iz	 El	
Boilerja	 mehurčki	 celo	 privlačijo.	
Potapljaški	 vodiči	 Solmara	 V	 verja-
mejo,	da	se	mante	mehurčkom	celo	
namenoma	nastavljajo,	da	bi	se	s	tem	
znebile	parazitov.	Ravno	mehurčki	naj	
bi	bili	glavni	razlog,	da	se	mante	same	
približujejo	potapljačem.
V	 času	 najinega	 obiska	 El	 Boilerja	
so	v	vodi	krožile	štiri	mante.	Plavale	
so	 od	 potapljača	 do	 potapljača	 cel	

potop,	 vse	 štiri	 potope!	 Zadrževale	
so	 se	 na	 točno	 določenem	 predelu	
grebena	in	čeprav	sva	ga	z	Urško	na	
vsakem	potopu	večkrat	obkrožila,	so	
bile	vedno	na	istem	mestu.	Čeprav	bi	
laik	rekel,	da	je	manta	manti	podobna,	
sva	z	Urško	“najine”	mante	zelo	hitro	
ločila	med	seboj.	Največja	med	njimi,	
skoraj	šest	metrov	širine	je	imela	od	
ene	konice	plavuti	do	druge,	 je	bila	
spodaj	 skoraj	 črna,	 z	 nekaj	 belimi	
lisami.	Najmanjša	med	njimi	je	bila	po	
trebuhu	 snežno	 bela.	 Ali	 s	 starostjo	
postajajo	temne?
Skoraj	 vsaka	manta	 je	 imela	po	dve	
nadležni	veliki	remori,	ribi	ki	se	s	po-
sebnim	 priseskom	 na	 temenu	 glave	
prilepita	drugim	velikim	morskim	pre-
bivalcem	na	telo,	da	jim	ni	potrebno	
plavati.	 Nekaterim	 mantam	 se	 je	 na	
trebušni	 strani	 prav	 videla	 oguljena	
koža,	kjer	so	se	jim	remore	lepile	na	
telo.	A	izgleda	da	so	mante	to	nadlogo	
stoično	 prenašale	 in	 se	 navadile	 na	
življenje	s	“slepimi	potniki”.	Mante	so	
se	večkrat	približale	grebenu,	da	so	
jih	 manjše	 ribe	 očistile	 zajedavcev.	
Najlepši	pogled	je	bil	kadar	se	je	za	
manto	 zakadilo	 nekaj	 živo	 oranžnih	
cesarčkov,	 ki	 so	 bili	 v	 čudovitem	
kontrastu	z	modro	vodo.	Cesarčki	so	
pričeli	“obirati”	manto,	ko	pa	se	jih	je	
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naveličala,	je	odjadrala	v	odprto	vodo,	
cesarčki	pa	so	se	vrnili	v	varni	objem	
svoje	skale.	Včasih	se	je	manti	približal	
tudi	kakšen	velik	šnjur	 in	se	“skril”	v	
senco	njenih	plavuti,	kot	da	bi	se	hotel	
skriti	pred	soncem.	Čista	voda,	brez	
lebdečih	delcev	in	sodelujoče	mante	
so	rezultirale	v	nekaj	sto	uspešnih	slik	
mant	v	različnih	situacijah	in	dan	se	je	
končal	 z	 napornim	 ocenjevanjem	 in	
brisanjem	odvečnih	slik.

Socorro
Socorro,	največji	med	otoki,	ki	je	sku-
pini	dal	 ime,	 je	velik	približno	 toliko,	
kot	dalmatinski	Vis.	Otok	je	sicer	po-
krit	s	skromno	vegetacijo,	večinoma	
grmovjem,	vendar	tako	na	redko,	da	
je	 od	 daleč	 videti	 rdečkast	 zaradi	
značilnih	 rdečih	 kamnin.	 Socorro	 je	
tudi	 edini	 naseljeni	 otok	 v	 skupini,	
vendar	 ne	 s	 civilnim	 prebivalstvom,	
temveč	z	mehiško	mornarico.	Prav	ta	
mornarica	je	bila	tudi	edini	razlog,	da	
smo	se	na	otoku	sploh	ustavili.	Med	
potopi	 smo	 namreč	 ugotovili,	 da	 se	
podvodni	 svet	 Socorra	 niti	 približno	
ne	more	meriti	z	El	Boilerjem	iz	San	
Benedicta.
Zjutraj	 smo	 sidrali	 v	 zalivu,	 kjer	 ima	
mornarica	 svoj	 pristan.	 Nato	 smo	
čakali	 in	čakali	 in	nismo	dočakali	 te	

časti,	da	bi	nas	predstavniki	morna-
rice	 blagovolili	 obiskati.	 Po	 pravilih	
nacionalnega	 parka	 Socorro	 smo	
se		namreč	obiskovalci	najprej	dolžni	
prijaviti	lokalnim	oblastem.	To,	da	smo	
se	dan	prej	potapljali	 na	San	Bene-
dictu,	 je	 v	bistvu	prekršek,	ki	pa	ga	
mornarica	tolerira	zaradi	geografske	
lege	otoka	(leži	bližje	Cabu).	Razlog,	
zakaj	nas	vrla	mornarica	ni	obiskala,	je	
verjetno	tičal	v	“rani”	uri,	saj	je	odbila	
komaj	deveta	zjutraj...	Spomnil	 sem	
se	 lanskega	 obiska	 kolumbijskega	
otočka	 Malpelo,	 kjer	 sem	 bil	 ob	
jutranji	potop	samo	zato,	ker	nas	ko-
lumbijska	mornarica	ni	mogla	sprejeti	
pred	deveto	zjutraj.	Vse	kaže	da	ima	v	
špansko	govorečih	vojskah	siesta	zelo	
pomembno	vlogo.	Končno	so	nam	po	
radiju	 sporočili,	 da	 se	 lahko	 gremo	
potapljat	 in	 da	 nas	 bodo	 pregledali	
proti	večeru.
Zvečer	so	ladjo	res	“okupirali”	mehiški	
vojaki.	 Do	 zob	 oboroženi	 mladci	 so	
zavzeli	 položaje	na	Solmaru	V	 in	pri	
tem	 tako	 resno	 gledali,	 kot	 da	 so	
pravkar	izkrcali	na	sovražno	piratsko	
ladjo.	Mladenič,	ki	se	 je	povzpel	na	
zgornjo	palubo,	kjer	sva	se	mudila	z	
Urško,	je	ves	čas	obiska	držal	prst	na	
sprožilcu	svoje	puške	in	mrko	gledal	
predse.	Le	kakšne	misli	so	se	podile	

v	glavi	tega	fanta,	ko	je	v	popolni	bojni	
opremi	gledal	nas	turiste	v	kopalkah	in	
majčkah?	Medtem	so	njihovi	nadreje-
ni	 pregledali	 naše	 potne	 liste,	 vse	
popisali	 in	po	kakšni	uri	birokratskih	
opravil	so	vsi	skupaj	ponovno	zapustili	
našo	ladjo.
Kot	 že	 rečeno,	 potopi	 na	 Socorru	
niso	pustili	takega	vtisa	kot	El	Boiler	
s	 svojimi	 mantami.	 Zato	 pa	 nam	 je	
Socorro	 ostal	 v	 prijetnem	 spominu	
po	nečem	drugem:	ponovno	smo	se	
srečali	s	kiti	in	pri	tem	doživeli	še	veliko	
lepše	predstave,	kot	nekaj	dni	pred	
tem	v	Cabu.	Vsake	toliko	časa	se	je	
namreč	morje	na	obzorju	zapenilo	in	
mogočna	žival	se	je	skoraj	cela	vrgla	
iz	 vode.	 Kadarkoli	 se	 je	 to	 zgodilo,	
vedno	sem	bil	nepripravljen	da	bi	skok	
fotografiral.	Običajno	sem	ga	zamudil	
ali	pa	sem	se	nahajal	na	napačni	strani	
ladje.	 Toda	 upanje,	 da	 bi	 posnel	 ta	
veličastni	skok	me	ni	zapustilo,	zato	
sem	se	dobro	pripravil	nanj.
Vzel	sem	svoj	najmočnejši	teleobjek-
tiv,	 kljub	 močnemu	 soncu	 sem	 na	
fotoaparatu	 naravnal	 občutljivost	 na	
višjo	vrednost	(da	bi	s	kratkim	časom	
zaklopa	 “zamrznil”	 skok)	 in	 največjo	
hitrost	 fotografiranja	 (pet	 posnetkov	
na	sekundo).	Splezal	sem	na	koman-
dni	most	h	kapitanu,	od	koder	 je	bil	

R E P O R T A Ž A  -  S O C O R R O



AVGUST 2011 •                         •   19

dober	 razgled	 na	 vse	 strani	 ladje,	
razen	na	krmo.	In	potem	sem	čakal	s	
fotoaparatom	v	položaju	pripravljenem	
za	takojšnjo	akcijo.	Morje	se	je	umirilo	
in	nobenega	skoka	ni	bilo	več	videti.	
Roke	so	me	zaradi	težkega	teleobjek-
tiva	že	bolele,	a	ker	sem	se	zavedal	da	
imajo	za	uspešen	posnetek	odločilno	
vlogo	 že	 desetnike	 sekunde,	 nisem	
hotel	 odmakniti	 fotoaparata	 dlje	 kot	
deset	centimetrov	od	svojega	očesa.	
Nehote	sem	se	spomnil	na	znanega	
ameriškega	 fotografa	 Amosa	 Na-
chouma,	ki	 je	v	Južni	Afriki	s	 težkim	
teleobjektivom	 pet	 ur	 čakal	 v	 preži	
za	 skokom	 velikega	 belega	 psa.	 Po	
uspešnem	posnetku	so	ga	odpeljali	v	
bolnišnico	zaradi	vnetja	živca	v	roki...	
No,	moja	preža	 je	 trajala	 le	 kakšnih	
deset	 minut,	 ko	 sem	 zaslišal	 vriske	
navdušenja	 mojih	 potapljaških	 kole-
gov.	 Nedaleč	 od	 smeri	 kamor	 sem	
gledal,	se	je	morje	končno	ponovno	
zapenilo.	V	delčku	sekunde	sem	svoj	
teleobjektiv	 usmeril	 proti	 spenjeni	
gladini	 in	 skoraj	 instinktivno	 stisnil	
sprožilec.	Fotoaparat	je	zaropotal	kot	
brzostrelka.	 Vse	 se	 je	 odvijalo	 tako	
hitro,	 da	 sem	 komaj	 uspel	 v	 iskalu	
slediti	črni	gmoti,	ki	se	je	pognala	iz	
gladine.	Prvi	del	 skoka	sem	seveda	
zamudil,	a	druga	polovica,	ki	sem	jo	

ujel,	 je	 trajala	 skoraj	 celo	 sekundo!	
Na	 močnem	 soncu	 nisem	 uspel	 na	
majhnem	 monitorčku	 digitalca	 pre-
veriti	 svoje	 fotografske	 uspešnosti.	
Zato	 sem	 takoj	 stekel	 v	 kabino	 da	
sem	 lahko	preveril	 rezultate	svojega	
dela.	Na	moje	prijetno	presenečenje	
sem	 kita	 kar	 dobro	 kadriral	 in	 čisto	
vse	 slike	 so	 bile	 ostre.	 Čakanje	 in	
bolečine	 v	 rokah	 so	 se	 mi	 torej	 še	
kako	obrestovale!

Roca Partida
Če	si	kakšna	čer	zasluži	opis	“skala	
sredi	 morja”,	 si	 ga	 zagotovo	 Roca	
Partida,	 saj	 je	 skoraj	 petdeset	 milj	
oddaljena	 od	 najbližjega	 kopnega	 -	
otoka	Socorro.	Roca	Partida	pomeni	
“razcepljena	skala”,	kajti	majhna	čer	
je	razklana	na	dva	vrhova,	od	katerih	
meri	 višji	 nekaj	 čez	 trideset	 metrov	
višine.	Čer	je	trden	ostanek	jedra	uga-
slega	vulkana,	medtem	ko	 je	erozija	
odstranila	vse	mehkejše	dele.	Skala	
je	 sestavljena	 iz	 temnega	 bazalta,	
vendar	je	na	debelo	prekrita	z	belimi	
ptičjimi	iztrebki,	ki	jih	je	posadka	Sol-
mara	V	krstila	za	“sneg”	(predvidevam,	
da	nobeden	od	članov	posadke	ni	še	
nikoli	 videl	 pravega	 snega...).	 Edini	
prebivalci	čeri	so	ptiči.	Čim	sem	Roco	
Partido	zagledal,	se	mi	je	zaradi	svoje	

lege	 sredi	 morja,	 navpičnih	 sten	 in	
množice	 ptic	 zazdela	 kot	 nekakšen	
mini	 Malpelo,	 kjer	 sem	 se	 potapljal	
leto	prej.
Tudi	 podvodni	 svet	 Roce	 me	 je	 od	
vsega,	kar	sem	do	sedaj	videl	na	tem	
potovanju,	daleč	najbolj	spominjal	na	
kolumbijski	Malpelo.	K	temu	so	pripo-
mogle	navpične	stene,	močni	tokovi	in	
jate	rib.	Skale	so	bile	značilno	rožnato	
obarvane	 in	 posejane	 z	 rumenimi	
koralnjaki	in	majhnimi	gorgonijami.	Iz	
špranj	so	svoje	glave	molile	murene	
in	med	dolgimi	bodicami	ježkov	so	se	
skrivale	 progaste	 mladice	 posebne	
vrste	 “usnjate”	 kirnje,	 ki	 je	 značilna	
za	to	širše	območje.
Na	enem	od	rtov	te	podolgovate	čeri,	
kjer	je	bil	najmočnejši	tok,	se	je	v	sen-
ci	enega	od	dveh	vrhov,	zadrževala	ve-
lika	jata	srebrnih	šnjurov.	Še	vedno	mi	
ni	jasno,	kako	lahko	riba	tako	mirno	in	
navidez	nepremično	lebdi	v	toku,	kjer	
mora	potapljač	na	vso	silo	brcati,	da	
obstane	na	mestu!	Tok	je	bil	namreč	
tako	 močan,	 da	 sva	 se	 z	 Urško	 na	
samem	rtu	komaj	prebila	proti	njemu,	
držeč	se	z	rokami	za	skale.	Fotogra-
firanje	 jate	 je	bilo	zaradi	 toka	skoraj	
nemogoče	in	misel,	da	bi	slikal	Urško	
sredi	jate	sem	hitro	opustil.	Medtem	
ko	sem	se	nekoliko	odmaknil	od	stene	
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da	bi	lažje	fotografiral	jato,	se	je	Urška	
raje	 držala	 varnega	 zavetja	 stene	 in	
jato	opazovala	iz	večje	razdalje.
Največja	 značilnost	 Roce	 pa	 so	 ve-
rjetno	 grebenski	 morski	 psi,	 ki	 čez	
dan	 lenobno	 počivajo	 na	 policah	 v	
steni.	Ta	manjša	vrsta	morskega	psa,	
prepoznavna	predvsem	po	belih	ko-
nicah	svojih	prsnih	in	hrbtne	plavuti,	
je	 namreč	 nočni	 lovec,	 čez	 dan	 pa	
lenobno	 “prežvekuje”	 na	 morskem	
dnu.	 In	 ker	 je	Roca	Partida	obdana	
z	 navpičnimi	 stenami,	 so	 majhne	 in	
redke	 poličke	 edino	 primerno	 me-
sto	za	počitek.	Zato	 je	gneča	velika	
in	 ponekod	 sem	 naštel	 kar	 po	 šest	
morskih	psov,	ki	so	se	gnetli	na	eni	
sami	polički.
Žal	 je	Solmar	V	vse	prehitro	dvignila	
sidro	 iz	globin	okoli	Roce	in	odplula	

nazaj	proti	Cabu.	Otočje	Socorro	 je	
eno	tistih	vedno	redkejših	pribežališč	
kjer	potapljač	še	vedno	 lahko	sreča	
velike	 morske	 živali.	 Kljub	 temu,	 da	
je	območje	strogo	varovano	s	strani	
mehiške	mornarice,	pa	je	velikih	živali	
iz	leta	v	leto	manj.	Večina	vrst	velikih	
rib	 in	 morskih	 sesalcev	 namreč	 ni	
teritorialnih,	 ampak	 plavajo	 širom	
oceanov	 in	 se	 le	 občasno	 zbirajo	
na	 takih	mestih,	kot	so	otočki	 vzho-
dnega	 Pacifika.	 Plavanje	 teh	 velikih	
plenilcev	po	odprtem	morju	pa	zaradi	
vse	 naprednejše	 ribiške	 tehnologije	
postaja	 iz	 leta	 v	 leto	 nevarnejše,	
njihovi	obiski	čeri	in	otokov	so	zato	vse	
redkejši	 in	človeku	se	resno	postavi	
vprašanje	 kako	 dolgo	 jih	 bomo	 še	
imeli	priložnost	občudovati.

R E P O R T A Ž A  -  S O C O R R O
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Lovrenc	Lipej					Foto:	Borut	Mavrič

K onec	julija	in	konec	novembra	2010	sta	se	v	ribiške	
mreže	ujela	dva	primerka	sinjih	morskih	psov	(Prio-
nace	 glauca)	 oziroma	 modruljev,	 kot	 jih	 poznajo	

ribiči.	Sinji	morski	pes	je	večja	vrsta	morskih	psov,	ki	lahko	
zraste	do	3,8	m	v	dolžino.	Je	hiter	in	aktiven	nočni	plenilec,	
ki	najraje	pleni	glavonožce	in	večje	ribe.	Prvi	primerek	je	
meril	manj	kot	80	cm	in	je	imel	še	znake	sveže	zaceljene	
poporodne	brazgotine,	kar	dokazuje,	da	je	šlo	za	manj	kot	
leto	dni	starega	mladiča.	Tudi	drugi	je	bil	mladič,	v	dolžino	
pa	je	meril	105	cm.	Samci	sinjih	morskih	psov	dozorijo	šele	
pri	dolžini	nad	175	cm,	samice	pa	pri	145	cm.		
Pojavljanje	mladičev	sinjega	morskega	psa	v	slovenskem	
morju	je	zanimiv	pojav,	saj	dokazuje,	da	je	severni	Jadran,	
morda	 pa	 kar	 Tržaški	 zaliv,	 območje,	 kjer	 samice	 kotijo	
mladiče.	Znano	je	namreč,	da	se	ta	vrsta,	ki	sicer	domuje	
v	 odprtem	 morju,	 razmnožuje	 v	 plitvinah.	 Doslej	 smo	 v	
Tržaškem	 zalivu	 naleteli	 na	 kar	 nekaj	 vrst	 morskih	 psov	
in	 drugih	 vrst	 hrustančnic,	 kot	 so	 morski	 biči,	 električni	
morski	skati	in	morski	golobi,	ki	so	se	tukaj	skotili,	kar	daje	
temu	 območju	 še	 dodano	 vrednost.	 Vseeno	 pa	 je	 treba	
povedati,	da	obstaja	tudi	možnost,	da	so	nekatere	samice	
mladiča	povrgle	zaradi	stresa.	To	je	značilno	tudi	za	sinjega	
morskega	psa.	Pred	tremi	leti	je	tako	npr.	pri	otoku	Pagu	
morje	ob	ujmi	naplavilo	3,5	m	dolgo	samico,	 ki	 je	 tedaj	
splavila	sedem	mladičev.

Pojavljanje	 mladičev	 je	 v	 slovenskem	 morju	 gotovo	
pogostejše	kot	kažejo	naključni	ulovi,	saj	mnogi	ribiči	za-
trjujejo,	da	v	mreže	redno	ujamejo	sinje	morske	pse.	Vseeno	
pa	je	potrebno	vedeti,	da	so	v	drugih	predelih	Sredozemske-
ga	morja	sinji	morski	psi,	tako	kot	večina	vrst	morskih	psov,	
čedalje	 redkejši.	Še	vedno	 je	veliko	neznanega	o	njihovi	
biologiji	in	ekologiji,	zaradi	hitrega	upada	populacije	pa	se	
porajajo	dvomi,	ali	bomo	sploh	uspeli	zadovoljivo	spoznati	
vrsto	 izpred	 domačega	 praga,	 preden	 bo	 iz	 naših	 morij	
izginila	za	vedno.

SINJI MORSKI PSI TUDI V SLOVENIJI
V	Jadranskem	morju	živi	28	vrst	morskih	psov,	v	slo-
venskem	delu	Jadrana	je	bilo	doslej	zabeleženih	20	
vrst.	Resnici	na	ljubo	so	bili	mnogi	od	te	dvajseterice	
zabeleženi	 le	 posamič,	poleg	 tega	pa	 so	 ti	 podatki	
starejši	od	sto	let.	Je	pa	res,	da	se	nekatere	vrste	bolj	
ali	manj	redno	pojavljajo	v	našem	morju.	To	gotovo	velja	
za	dve	vrsti	navadnih	morskih	psov,	ki	jih	domačini	bolj	
poznajo	pod	imenom	cagnolin,	in	za	trneža,	ki	se	sicer	
pojavlja	sezonsko.	Temu	lahko	prištejemo	še	dve	vrsti	
morskih	mačk,	ki	pa	sta	iz	našega	morja	že	skoraj	po-
vsem	izginili.	Od	drugih	vrst	se	v	našem	delu	Jadrana	
pojavljata	še	morska	lisica	in	sinji	morski	pes.
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M arca	 smo	 pos la l i 	 p r va	
povpraševanja	 in	 ker	 skoraj	
mesec	dni	ni	bilo	odgovora,	

smo	za	pomoč	poprosili	še	turistično	
agencijo.	 Presenetili	 so	 nas	 z	 infor-
macijo,	 da	 v	 nobenem	 kampu	 več	
ni	prostora	 za	5	hišic,	kolikor	bi	 jih	
potrebovali	 za	 skupino.	 Na	 pomoč	
so	nam	priskočili	francoski	prijatelji,	
ki	so	v	zadnjem	trenutku	uredili	kamp	
L’Araqua,	za	katerega	se	je	izkazalo,	
da	 je	 daleč	 najboljša	 možna	 izbira,	
vsaj	za	potapljače.	V	kampu	sicer	ni	

Že	pozimi	smo	se	
v	društvu	odločili,	da	bomo	
konec	junija	potapljaške	počitnice	imeli	
na	Korziki.	Pri	kolegih	smo	se	poza-
nimali	o	primernih	lokacijah	in	večina	
nam	je	svetovala	Bonifacio	na	skrajnem	
jugu	otoka,	kjer	je	tudi	podvodni	nacio-
nalni	park.	Glede	na	izkušnje,	ki	jih	v	
društvu	do	sedaj	že	imamo	s	Francijo,	
smo	se	odločili	za	hišice	v	kampih,	ki	
jih	je	tam	kar	nekaj.	

KORZIŠKE BARAKUDE vodnega	 parka,	 kot	 jih	 imajo	 tisti	 z	
največ	zvezdicami,	je	pa	v	neposre-
dni	bližini	mesta	in	obeh	potapljaških	
centrov.
Drugače,	kot	smo	vajeni	na	Hrvaškem,	
je	tudi	s	trajekti.	Iz	Livorna	v	Bastiljo	
ali	nazaj	vozi	približno	4	ure,	zjutraj	
opoldne	in	pozno	zvečer.	Vozovnice	
je	treba	kupiti	vnaprej,	bolje	čimprej,	
saj	je	od	tega	odvisna	cena.	Cena	se	
občutno	spreminja	tudi	glede	na	to,	
kdaj	v	dnevu	potujete.	Cena	za	odhod	
zjutraj	in	povratek	zvečer,	kar	je	bilo	
za	nas	časovno	najbolj	ugodno,	saj	
je	tako	leto	in	pol	stara	Anja	večino	
poti	lahko	prespala,	je	bila	približno	

dr.	Mitja	Slavinec					Foto:	Kristjan	Šimonka
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450	EUR,	nočni	vožnji	pa	sta	skupaj	
za	kar	200	EUR	cenejši.	Nasvet	ali	
vsaj	 koristna	 informacija	 vsem	 je,	
da	si	vozovnice	priskrbite	čimprej	in	
preverite	 tudi,	 katero	 vožnjo	 boste	
izbrali.	 Vozovnice	 najlažje	 kupite	
preko	spleta,	pošljejo	vam	jih	pa	po	
elektronski	pošti.	Pri	tem	vam	lahko	
pomaga	tudi	Janja	iz	turistične	agen-
cije	Potovanja	global	v	Mariboru.
V	 okolici	 Bonifacia	 smo	 zasledili	
dva	 potapljaška	 centra:	 Baracuda,	
ki	 se	 ponaša	 s	 40	 let	 tradicije,	 in	
Corsica	diving,	ki	ima	svoje	izposta-
ve	tudi	drugod	po	otoku.	Tudi	tokrat	
smo	 tako	 ali	 drugače	 poskrbeli	 za	
zdravniške	 preglede.	 Baracuda	 je	
locirana	ob	vpadnici	v	mesto	 in	ker	
smo	vedeli,	kje	je,	smo	se	v	nedeljo	
najprej	 odpravili	 tja.	 Dvorišče	 je	
bilo	 bolj	 podobno	 odpadu	 ali	 vsaj	
skladišču	stare	potapljaške	opreme,	
ne	pa	potapljaški	bazi.	Očitno	se	je	
od	leta	1971,	ko	so	pričeli,	nabralo	
veliko	 tega.	 Na	 vratih	 je	 bil	 napis,	
da	se	vrnejo	zvečer.	Corsica	diving,	
PADI-jev	 center	 v	 središču	 mesta,	
neposredno	ob	obali	 je	dajal	 veliko	
bolj	 profesionalen	 prvi	 vtis.	 Kljub	
temu	pa	tudi	tukaj	nismo	nič	uredili.	
Nobenega	obvestila,	kdaj	se	vrnejo,	
na	njihovi	telefonski	številki	pa	se	je	
vztrajno	oglašal	odzivnik.	
Zvečer	sva	z	Nušo	šla	do	Baracude,	
kjer	naju	je	sprejel	lastnik,	po	najini	
oceni	 star	 okoli	 70	 let.	 Govoril	 je	
samo	francosko,	midva	pa	ne,	zato	
je	 trajalo	kar	nekaj	časa,	da	sva	se	
dogovorila	 za	 potop	 za	 našo	 sku-

pino	 za	 naslednji	 dan	 ob	 9.00	 uri.	
Pokazal	 sem	 mu	 svojo	 izkaznico	
in	 to	 je	 bilo	 vse.	 Pred	 leti	 smo	 bili	
na	 Azurni	 obali	 in	 takrat	 so	 od	 nas	
zahtevali	 zdravniške	 preglede,	 ne	
starejše	 od	 dveh	 let.	 Upoštevali	 so	
tudi,	če	je	kdo	manj	kot	dve	leti	nazaj	
opravljal	potapljaški	tečaj.	Za	ostale	
v	skupini	sem	mu	napisal	le	imena	in	
potapljaško	kategorijo,	za	zdravniške	
preglede	pa	niti	vprašal	ni.	V	mladosti	
vojaški	 potapljač	 mi	 je	 še	 razkazal	
center,	ki	 je	kot	potapljaški	muzej	z	
vsaj	15	kompresorji,	s	starimi	ohišji	
za	fotoaparate,	z	raznimi	harpunami,	
s	 podvodnimi	 puškami	 v	 pravem	
pomenu	 besede	 in	 podobnim.	 To	
so	 seveda	 le	 muzejski	 eksponati,	
ki	krasijo	pisarno.	Za	potrebe	delo-
vanja	 je	 baza	 zelo	 dobro	 in	 bogato	
opremljena	 s	 sodobno	 potapljaško	
opremo.
Na	 potope	 smo	 se	 najprej	 peljali	 z	
avtomobili.	Vozili	smo	v	6	km	oddaljen	
zaliv,	od	koder	je	bilo	potem	približno	
pol	ure	vožnje	z	ladjo	na	potop.	Ladja	
je	bila	aluminijasta	in	udobno	prireje-
na	za	potapljanje.	Opremo	smo	med	
potopi	in	tudi	preko	noči	puščali	na	
njej.	 Lokacije	 so	 bile	 izjemne,	 bo-
gate	s	povodnim	življenjem	in	hkrati	
dovolj	plitve	tudi	za	potapljače	z	manj	
izkušnjami.	Potapljali	smo	se	sami,	le	
prvič	nas	je	lastnik	spremljal	in	imeli	
smo	kaj	videti.	Velike	kirnje	so	se	ves	
čas	med	potopom	zaletavale	vanj,	pa	
tudi	nam	so	se	dovolj	približale,	da	
smo	 jih	 lahko	 pobožali.	 Spremljale	
so	nas	vseskozi.	So	že	vedele	zakaj.	
Na	koncu	potopa	 jih	 je	naš	 sprem-
ljevalec	namreč	nahranil.	Prepoved	
hranjenja	rib	tukaj	vsaj	zanj	ne	velja.	
Ribe	 so	 tega	 očitno	 navajene,	 saj	
so	zmeraj	na	začetku	potopa	prišle	
do	nas,	misleč,	da	bo	kaj	za	pojesti,	
še	 posebej	 takrat,	 ko	 sem	 npr.	 iz	
žepa	 kompenzatoja	 jemal	 baterijo.	
Kirnje	so	sicer	nekoliko	manjše	kot	
so	bile	na	Azurni	obali,	toda	njihova	
udomačenost	 to	 povsem	 odtehta.	
Manj	 je	 tudi	muren,	 vendar	smo	 jih	
videli	 na	 vsakem	 potopu.	 Nasploh	
je	 podvodno	 živl jenje	 bogato	 in	
raznoliko.	 Na	 popoldanske	 potope	
smo	 šli	 po	 drugi	 uri.	 Ladja	 je	 bila	
polna	 začetnikov,	 ki	 so	 jih	 vodili	 na	
poskusne	potope,	mi	pa	smo	prosto	
uživali	 v	potopih	 tudi	do	uro	 in	pol,	

in	kljub	temu	so	bili	vedno	zanimivi.	
Moteče	pa	je	bilo	čakanje,	da	so	vsi	
začetniki	dočakali	svoje	pol	ure	prve	
podvodne	izkušnje.
Center	Baracuda	priporočamo	vsem,	
ki	se	nameravajo	potapljati	le	dopol-
dan.	V	kolikor	želite	delati	dva	potopa	
na	 dan,	 je	 Corsica	 diving	 verjetno	
veliko	 boljša	 izbira.	 Na	 potope	 vo-
zijo	 s	 sicer	 manj	 udobnimi,	 vendar	
veliko	hitrejšimi	gliserji	 neposredno	
iz	 pristanišča,	 vzamejo	 zrak	 za	 dva	
potopa	in	se	vrnejo	okrog	poldneva,	
tako	 da	 ves	 popoldan	 ostane	 za	
odkrivanje	drugih	lepot	otoka.	Cena	
enega	potopa	je	30	EUR,	v	Baracudi	
pa	smo	se	uspeli	dogovoriti,	da	so	bili	
popoldanski	potopi	le	20	EUR.
Trajekt	 pristane	 na	 severu	 otoka,	
potapljali	 pa	 smo	 se	 na	 jugu,	 tako	
da	smo	spoznali	praktično	ves	otok.	
Za	 pot,	 dolgo	 približno	 170	 km,	
smo	v	soboto	potrebovali	kar	tri	ure	
in	pol,	saj	je	cesta	podobna	jadran-
ski	 magistrali.	 Slikovita,	 ob	 morju,	
vendar	pelje	skozi	vse	obalne	kraje,	
kjer	so	pogosti	zastoji.	Osrčje	otoka	
je	 gorato,	 z	 veliko	 gozdov.	 Gojijo	
drobnico,	 pridelujejo	 odličen	 sir	 in	
mesne	izdelke.	Njihovo	vino	pa	nas	
ni	prepričalo.	Ljudje	so	zelo	prijazni,	
veliko	 dajo	 na	 čistočo	 in	 urejenost	
okolja.	 Cene	 v	 restavracijah	 so	 re-
lativno	visoke,	menuji	od	15	do	30	
EUR,	cenejše	so	pice	po	10	EUR,	
brezalkoholne	 pijače	 3	 do	 5	 EUR,	
enako	 kava.	 Tudi	 cene	 v	 trgovinah	
so	nekoliko	višje	kot	pri	nas.
Korzika	 je	 zelo	 lep	 otok,	 z	 lepimi	
peščenimi	plažami,	razvitim	navtičnim	
turizmom,	 neokrnjeno	 naravo	 in	 s	
čistim	morjem.	Nudi	lepo	potapljaško	
izkušnjo,	pa	 tudi	 izlete	 v	hribe,	Na-
poleonov	 muzej	 v	 Ajacciu	 ali	 zgolj	
klasično	 turist ično	 ponudbo,	 ki	
vsekakor	ostane	v	lepem	spominu.
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I deja	o	lovskem	taboru	ali	kot	smo	ga	
na	kratko	poimenovali	»Robinzon«	
se	 je	porajala	pred	nekaj	 leti.	Kri-

stijanov	predlog	tedaj	ni	dobil	zadostne	
podpore,	 zato	 je	 ta	 odlična	 ideja	 za	
nekaj	let	zamrla.	Dimitrij	se	je	spomnil	
tega	 predloga	 in	 odlično	 idejo	 sva	
zastavila	 kot	 tradicionalni	 izlet.	 Temu	

je	 namenjen	 tudi	 prehodni	 pokal,	 ki	
bo	vsako	leto	dobil	ploščico	z	imenom	
najboljšega	podvodnega	lovca.
Dimitrij	se	je	kot	idejni	oče	lotil	zbiranja	
raznoraznih	informacij,	pregledovanja	
kart	za	določitev	rute	in	določitve	tere-
nov	za	posamezno	skupino,	da	ne	bi	
lovili	na	istih	terenih.	Kar	nekaj	vprašanj	
se	 je	porajalo,	na	katera	nismo	 imeli	
odgovorov.	 Eno	 takih	 je	 ostalo	 ne-
razvozlano	 vse	 do	 samega	 odhoda,	
saj	se	uradni	hrvaški	organi	med	seboj	
nikakor	 niso	 mogli	 uskladiti.	 Lovski	
čolni	 so	 ponavadi	 »gumenjaki«,	 ki	
nimajo	registriranih	ležišč	in	po	eni	raz-
lagi	na	njih	ni	dovoljeno	prenočevanje.	
Druga	 razlaga	 pa	 pravi,	 da	 je	 v	 pri-
meru	plačane	plovne	turistične	takse	
omogočena	 prenočitev,	 tako	 kot	 na	
kopnem	 to	 omogoča	 turistična	 ali	
»boravišna«	taksa,	ki	jo	plačujemo	na	
dan	bivanja.
Dva	 meseca	 pred	 odhodom	 je	 bil	
določen	 termin	 od	 21.	 do	 24.	 julija	
(od	četrtka	do	nedelje),	dovolj	zgodaj,	
da	 smo	 si	 lahko	 vsi	 uredili	 dopust.	
Vremenska	 napoved	 ni	 bila	 ugodna,	

vendar	poti	nazaj	ni	bilo	več.	»Robin-
zon«	–	ob	lepem	ali	slabem	vremenu,	
prav	v	temu	je	čar	igre	z	naravo,	znajdi	
se	v	situaciji,	ki	ti	je	ponujena.	Občutna	
ohladitev	 v	 noči	 s	 torka	 na	 sredo	 je	
vremensko	napoved	samo	še	potrdila.	
Končno	četrtek,	21.	julij,	in	odhod	proti	
mestu	Krk	na	istoimenskem	otoku.	Ob	
dveh	lastnih	čolnih	smo	najeli	še	enega	
hrvaškega,	 tako	da	nas	 je	bilo	osem	
navdušencev	na	treh	čolnih.
Še	preden	smo	se	odpravili	na	pot,	je	
zapihal	jugovzhodnik	–	široko.	Takoj	ob	
izhodu	za	valobranom	smo	začutili	moč	
muhaste	narave,	tako	da	je	6-metrski	
čoln	poskakoval	na	valovih	kot	orehova	
lupinica.	Razdelili	smo	se,	Sašo	in	Ta-
dej	sta	se	napotila	na	levo	proti	Baški	
in	nato	proti	Golem	otoku,	mi	pa	proti	
Plavniku	in	naprej	proti	Cresu.
Valovanje	morja	je	bilo	dokaj	močno,	
tako	da	nismo	našli	primernega	mesta	
za	dober	lov.	V	plitvini	na	punti	na	Plav-
niku	sem	tako	zgrešil	lepega	brancina	
in	 to	 je	 bilo	 vse	 kar	 sem	 videl	 in	 je	
omembe	vredno.	Sašo	in	Tadej	sta	se	
medtem	ukvarjala	s	čolnom,	počila	jima	

ROBINZON
Potapljači	z	avtonomno	opremo	ali	kot	
jim	radi	rečemo	»bombolaši«	organi-
zirajo	 raznorazne	potapljaške	 izlete	
–	 tabore.	Kot	 inštruktor	potapljanja	
imam	 najraje	 potapljaške	 tabore,	
kjer	se	 ljubitelji	morja	družimo	 in	si	
izmenjujemo	 koristne	 informacije.	
Podoben	 tabor	bi	 lahko	organizirali	
tudi	podvodni	lovci,	takega	»mobilne-
ga«,	tako	da	bi	se	vsak	večer	dobili	v	
kakšni	lepi	laguni,	izmenjali	vtise	ter	
seveda	nekaj	spekli	in	pojedli.

Aleksander	Kabilović					Foto:	DPL	OBALA

R E P O R T A Ž A  -  L I N A
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je	namreč	pletenica	od	volana,	Kris	in	Marin	pa	
sta	jima	pomagala.
Za	nas	je	bilo	dovolj	premetavanja	po	valovih	in	
smo	se	zato	napotili	na	Sv.	Grgur,	da	bi	poiskali	
primerno	zavetišče	za	prvo	noč.	Imeli	smo	srečo,	
saj	 smo	 našli	 čudovito	 mesto	 z	 gostilno,	 ki	 je	
edina	»živa«	 reč	na	otoku	 in	 je	bila	nekoč	ženski	
zapor.	Poklicali	smo	še	drugi	dve	ekipi	 in	vsi	smo	
bili	kmalu	zbrani.	Z	Dimitrijem	sva	hitro	soglašala,	da	
je	v	duhu	»Robinzona«	tudi,	če	gremo	na	čevapčiče	
ali	kalamare	v	slučajno	najdeno	gostilno,	kar	so	tudi	
ostali	potrdili.	Temni	oblaki	so	kazali	na	deževno	noč.	
S	prijaznim	lastnikom	smo	se	dogovorili,	da	prespimo	
pod	nadstreškom	in	se	tako	izognemo	dežju,	ki	je	padal	
tisto	noč.
Drugi	dan	je	bil	boljši.	Bilo	je	lepo	vreme	in	večina	nas	
je	 imela	ulov,	najlepšega	Marin,	 in	sicer	zobatca,	ki	 je	
tehtal	natanko	2	kg.	Brez	težav	pa	ni	šlo.	Po	nesreči	sem	
si	poškodoval	zgornjo	ustnico,	tako	da	sem	moral	v	Rab	
na	šivanje.	Dobil	sem	dva	šiva	in	kazalo	je,	da	je	moj	lovski	
dopust	zaključen.	Lahko	sem	samo	še	»barkajol«.	Ko	ima	
hudič	mlade	jih	ima	veliko!	Ni	bilo	dovolj,	da	sem	
bil	poškodovan,	malo	naprej	od	
mesta	 Rab	 po	

B a r b a -
tskem	kanalu	sem	zaradi	

»glisiranja«	po	sredini	kanala	dobil	še	kazen	
v	 višini	 500	 kun.	 Za	 hitrejšo	 vožnjo	 po	 kanalu,	
večjo	od	3-5	milj,	bi	ta	moral	biti	širok	vsaj	600	
metrov,	je	pa	le	med	400	in	500	metri.	Policisti	
so	pregledali	vse,	odprli	vse	predale,	pregledali	
dovolilnice	 in	 že	 smo	 ugotavljali,	 kdo	 ima	 prav	
glede	pavšala,	kapitanija	ali	oni.	Ko	jim	pokažem	
list,	ki	nam	ga	je	natisnil	kapitan	na	Krku,	končno	
popustijo	in	nekaj	zapišejo	v	svojo	beležko.
Z	ostalimi	smo	se	dobili	in	se	zapeljali	v	zaliv	na	seve-
rozahodni	strani	Raba,	kjer	smo	stehtali	ulov.	Izvedli	
smo	točkovanje	(kot	na	državnem	prvenstvu)	 in	po	
drugem	dnevu	je	vodil	Kris	pred	Tadejem,	sledila	sva	
Marin	in	jaz.	Nekaj	rib	smo	spekli,	najbolj	smo	bili	veseli	
juhe,	ki	nam	jo	je	skuhal	Dimitrij.	Zjutraj	je	zapihal	močan	

bil	poškodovan,	malo	naprej	od	
mesta	 Rab	 po	

B a r b a -
tskem	kanalu	sem	zaradi	

»glisiranja«	po	sredini	kanala	dobil	še	kazen	

zapor.	Poklicali	smo	še	drugi	dve	ekipi	 in	vsi	smo	
bili	kmalu	zbrani.	Z	Dimitrijem	sva	hitro	soglašala,	da	
je	v	duhu	»Robinzona«	tudi,	če	gremo	na	čevapčiče	
ali	kalamare	v	slučajno	najdeno	gostilno,	kar	so	tudi	
ostali	potrdili.	Temni	oblaki	so	kazali	na	deževno	noč.	
S	prijaznim	lastnikom	smo	se	dogovorili,	da	prespimo	
pod	nadstreškom	in	se	tako	izognemo	dežju,	ki	je	padal	

Drugi	dan	je	bil	boljši.	Bilo	je	lepo	vreme	in	večina	nas	
je	 imela	ulov,	najlepšega	Marin,	 in	sicer	zobatca,	ki	 je	
tehtal	natanko	2	kg.	Brez	težav	pa	ni	šlo.	Po	nesreči	sem	
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»glisiranja«	po	sredini	kanala	dobil	še	kazen	

Z	ostalimi	smo	se	dobili	in	se	zapeljali	v	zaliv	na	seve-
rozahodni	strani	Raba,	kjer	smo	stehtali	ulov.	Izvedli	
smo	točkovanje	(kot	na	državnem	prvenstvu)	 in	po	
drugem	dnevu	je	vodil	Kris	pred	Tadejem,	sledila	sva	
Marin	in	jaz.	Nekaj	rib	smo	spekli,	najbolj	smo	bili	veseli	
juhe,	ki	nam	jo	je	skuhal	Dimitrij.	Zjutraj	je	zapihal	močan	

B a r b a -
tskem	kanalu	sem	zaradi	

»glisiranja«	po	sredini	kanala	dobil	še	kazen	

jugo-
jugovzhodnik,	

ki	 je	 preložil	 odhod	 za	 nekaj	 ur.	
Temni	oblaki	in	močan	veter	so	nam	onemogočili	

dober	lov,	uspešna	sta	bila	le	Kris	in	Sašo,	ki	se	je	po	
tretjem	dnevu	prebil	na	drugo	mesto.	Odločili	smo	se	
za	povratek	z	Raba	proti	Krku	in	za	zadnji	dan	smo	si	
zamislili	lov	na	Golem	otoku,	Sv.	Grgurju	in	na	južnem	
delu	Krka.	Dobimo	se	na	Sv.	Grgurju,	ki	se	še	enkrat	
izkaže	za	zelo	dobro	odločitev,	saj	smo	ponoči	doživeli	
močno	 neurje	 in	 smo	 tako	 bili	 še	 enkrat	 hvaležni	 za	
nadstrešek	nad	glavo.	Lilo	je	kot	iz	škafa,	grmelo	in	se	
bliskalo.	Vedeli	smo,	da	od	lova	zadnji	dan	ne	bo	nič.	
Riba	se	po	takem	neurju	namreč	skrije	 in	zavleče	v	
luknje	na	globljih	pozicijah.	Zadnji	dan	»Robinzona«	je	
bil	edini	ulov	brancin,	ki	je	tehtal	950	gramov,	in	tako	
je	Sašo	osvojil	prehodni	pokal	za	leto	2011.	Povratek	
v	pristanišče	je	spremljal	močan	dež,	tako	da	smo	
morali	nekaj	časa	počakati,	preden	smo	sploh	lahko	
natočili	gorivo	v	čoln	in	ga	predali	lastniku.	Vreme	
se	je	umirilo,	posijalo	je	sonce,	naredili	smo	eno	
»gasilsko«	fotografijo	in	vsi	soglašali,	da	prihodnje	
leto	slabše	ne	more	biti,	lahko	je	le	bolje.	In	tukaj	
mislim	 predvsem	 na	 vreme,	 vse	 ostalo	 je	 bilo	
enkratno:	vzdušje,	sproščenost,	...
Zaključek	 »1.	 Robinzona«	 je:	 »VIDIMO	 SE	

PRIHODNJE	 LETO«,	 verjetno	 ob	 enakem	
terminu.

R O B I N Z O N  -  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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S P O N Z O R J I

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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