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NAPOVEDNIK
NAPOVEDNIK
Aktualni dogodkiAktualni dogodkiAktualni dogodki

Dobri možje iz Drave
Slovenska obala
PD Maribor 
KONTAKT:  Vojo Erakovič
 041 380 908
 vojo.erakovic@pdmb.net

Projekcija podvodnih fotografij
Murska Sobota
PD Murska Sobota
KONTAKT:  Matjaž Grilec
 041 623 247
 matjaz.grilec@amis.net

DRM Online

DRM Ljubljana 
KONTAKT:  Jure Gasparič
 drm-online@drm-drustvo.si

Tradicionalni Božični potop
Renče
DPD Soča 
KONTAKT:  Andrej Šekli
 041 558 705
 info@dpdsoca.si
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DECEMBERDECEMBER

DECEMBER
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71
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Obveščamo vas, da je Slovenska potapljaška 
zveza z DAN podpisala partnersko pogodbo 
iz naslova katere bo DAN članarina za člane 
SPZ cenejša. 
Za vse, ki boste DAN članarino plačali preko 
ustrezne povezave na spletni strani Sloven-
ske potapljaške zveze bo SPZ od DAN dobil 
dobropis v višini 8% plačane DAN članarine, 
kar bomo naprej prenesli uporabniku – članu 
SPZ.
Povezavo najdete na DAN reklamni slikici na 
vstopni strani www.spz.si čisto spodaj ali v 
levem meniju izberete “Prijava članov”, kjer 
so pod slikico objavljena tudi kratka navodila. 

POPUST PRI DAN ZA ČLANE SPZ
NAVODILA
S klikom na slikico boste dobili DAN-ovo stran za reg-
istracijo. Če vam ponujeni jezik pogovora ne ustreza, si 
v kotu desno zgoraj lahko izberete med ENG, ITA, DEU, 
FRA, ESP, HOL.

a) če še niste član (nimate še nobenega DAN certifikata ali 
DAN zavarovanja), vnesite svoje osebne podatke. Pri agen-
ciji/šoli lahko dodate več šol (CMAS, PADI, SSI, SPZ, ...), če 
ste instruktor potapljanja pa dodajte tudi SPZ-Sloveni-
ja (zaradi DANovega obveščanja SPZ za potrebe licen-
ciranja). Vpišite svoj e-mail naslov, na katerega boste 
prejemali obvestila (tudi morebitna pozabljena gesla) 
in vaš poštni naslov na katerega vam bodo poslali za-
varovalno polico. 

b) če ste že član, vpišite svojo DAN številko (prepišite jo 
iz DAN izkaznice ali DAN zavarovanja) in vnesite geslo. 
Nato najprej preglejte vaše osebne podatke in naslove, 
če so pravilni in posodobljeni. Če ste pozabili geslo, iz-
berite opcijo Pozabljeno geslo, kjer vam avtomat pošlje 
novo geslo na e-naslov, ki ste ga vnesli ob registraciji 
(v kolikor med letom spremenite elektronski naslov to 
popravite tudi pri DAN podatkih, tudi poštni naslov 
naj bo pravi, saj boste prejeli na dom vašo zavarovalno 
polico). Če na pozabljeno geslo niste dobili e-maila, je 
očitno naveden neveljaven e-mail ali pa ga sploh še ni! 
V tem primeru pišite na mail@daneurope.org prošnjo, 
naj vam oni vpišejo pravi e-mail na vaš že obstoječi DAN 
ID#. Predstavite se s svojim DAN ID#, pripadajočim im-
enom in priimkom in rojstnim datumom.

Luwigana Tournament 2013
Bazen Tivoli, Ljubljana
DPA pH Ljubljana 
KONTAKT:  Peter Grosman
 041 792 984
 uwh.slo@gmail.com

NOVEMBER

30
Foto DP in DRM Open
Piran
DRM Ljubljana 
KONTAKT:  Jure Gasparič
 drm-open@drm-drustvo.si

OKTOBER

5
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UVODNIK
Naši zmagovalciNaši zmagovalciNaši zmagovalci

Zmeraj z nestrpnostjo pričakujemo velika 
tekmovanja, na katerih sodelujejo naši po-
tapljači. To še posebej velja za prvenstva 
v podvodni fotografiji, ki so prav gotovo 
paradna disciplina slovenskega potaplja-
nja. Prav v podvodni fotografiji se pona-
šamo z dolgoletno tradicijo, vse od lastne 
konstrukcije podvodnega ohišja in prvih 
posnetkov Marjana Rihterja v skupini bra-
tov Kuščer. Naši podvodni fotografi so tudi 
bili pobudniki svojevrstnega podvodnega 
»lova« na ribe, skozi fotografski objektiv – 

fotolov. V novejšem času je Borut Furlan oral ledino s prvimi kolajnami 
na svetovnih prvenstvih, Rok Kovačič pa nas je pred dvema letoma 
razveselil z zlatom. Pričakovanja na letošnjem svetovnem prvenstvu 
v podvodni fotografiji na Kubi so zato bila temu primerno visoka. 
Upravičeno. Oskar Marko Musić je osvojil tretje mesto in slovensko 
potapljanje obogatil z novo kolajno. Za dosežen uspeh mu iskreno 
čestitamo.
Nesporno je, da so v DRM Ljubljana znali ustvariti okolje, ki mladim 
podvodnim fotografom omogoča razvoj, s tem pa skrbijo tudi za 
zmeraj širši krog tistih, ki posegajo pa najvišjih odličjih. K temu okolju 
pomembno prispevajo in podvodno fotografijo uspešno širijo tudi v 
druga društva kar tri njihova tekmovanja v podvodni fotografiji. Eno 
izmed njih najavljamo tudi v tej številki. 
Slovenska potapljaška zveza pa se lahko ponaša tudi z organizacijski-
mi zmagovalci. Prav gotovo ni naključje, da sta svetovna prvaka v pro-
stem potapljanju Natalija in Aleksej Molčanov organizacijo svojih pri-
prav pred pomembnim tekmovanjem zaupala predsedniku Komiteja 
za šport pri SPZ Marku Šifrarju in naši večkratni športnici leta Mojci 
Studen. To kaže na strokovnost in osebnostno integriteto naših stro-
kovnjakov, saj tako pomembnih priprav nihče ne bi opravljal v družbi 
nekoga, ki mu ne zaupa ali mu v njegovi družbi ne bi bilo prijetno.
To sta le dva fragmenta iz bogate zakladnice naših zmagovalcev. Že-
limo si, da bi ta potencial in vrednost opazili in ustrezneje vrednotili 
tudi vsi tisti pristojni, ki odločajo o neposredni podpori našega športa.

dr. Mitja Slavinec
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Naši zmagovalci
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OPREMA

GoPro
OPREMA

Kamere za akcijske po-
snetke so dandanes pre-
vzele trg sodobnih video 
snemalnih naprav in ko po-
mislimo na njih, se nam na 
koncu jezika pojavi le ena 
znamka – GoPro.

Tekst: David Furlan, Matko Mioč  
Foto: GoPro, Matko Mioč

GOPRO, NAJBOLJ UPORABNA KAMERA NA SVETU

Kalifornijski proizvajalec najbolj 
prodajanih in najbolj vsestranskih 
nosljivih kamer na svetu je nav-
dušence nad akcijskimi posnetki 
očaral že pred leti s svojimi prvimi 
modeli kamer, kasneje pa je s prvo 
generacijo HD kamere GoPro HD 
Hero utrl pot tja, kamor prej nihče 
ni upal in tudi ne znal. 
Visokokvalitetna slika, primerna 
za profesionalno produkcijo, do 
takrat ni prihajala iz tako malih na-
prav, če pa že, so bile te zelo drage. 
GoPro je v malo škatlico spravil do-
volj zmogljive komponente, da je s 
kvalitetno programsko opremo na 
kameri lahko zagotovil odlično HD 
sliko. Uspeh jih je opogumil, da so 
začeli v razvoj nove kamere vlagati 
še več in HD Hero 2 je bila kamera, 
ki je prepričala še tiste skeptike, ki 
v tovrstno video produkcijo niso 
verjeli. Logično nadaljevanje je 
bila HD kamera tretje generacije, 
pri kateri so v imenu besedo HD 
izpustili, saj je to danes že samo-
umevno. GoPro Hero 3 kamere 
so pravzaprav »izšle« lani jeseni, v 
treh različicah, ki jih označujejo tri 
barve – bela, srebrna in črna. 
Kamere sicer izgledajo enako, le 
številka 3 ob imenu modela je 
vsakič v drugi barvi. Bela edicija 
predstavlja najcenejšo kamero 

za manj zahtevne uporabnike, še 
vedno pa zmore odlično sliko v 
polni HD ločljivosti (1080p). Srebr-
ni model je že veliko naprednejši, 
omogoča pa med drugim tudi 
zapisovanje videa v surovem for-
matu (ProTune), ki omogoča prak-
tično neomejeno obdelavo slike 
ob kasnejšem delu s posnetki. 
Najbolj napredna, profesionalna 
izbira, je črna verzija. Ta omogoča 
snemanje v ločljivosti  do 4K. Pri 
polnem HD (1080p) lahko snema-
mo tudi s 60 sličicami na sekundo, 
pri 720p pa celo s 120 sličicami na 
sekundo. Vse skupaj je podprto z 
odličnim tipalom velikosti 12MP in 
procesorjem, ki zmore hkrati zapi-
sovati video v ločljivosti 1080p in 
fotografije v ločljivosti 12MP. Tudi 
ob slabši svetlobi nam črna edici-
ja da največ, ob tem pa premore 
odličen objektiv, ki poskrbi za iz-
jemno ostrino slike. Vse tri verzije 
kamere Hero 3 imajo vgrajen Wi-Fi 
vmesnik, ki omogoča, da s kamero 
upravljamo brezžično, s pametnim 
telefonom ali tablico in z aplikacijo 
oz. z daljinskim upravljalcem, ki 
pride pri črni ediciji že v kompletu 
s kamero. Zadnja verzija aplikaci-

je omogoča tudi pregledovanje 
posnetkov in prenašanje le-teh iz 
kamere v telefon ali tablico, brez-
žično, pa seveda od tam takojšnje 
deljenje na splet. 
Poleg zajemanja videa vse kame-
re odlično nadomeščajo tudi fo-
toaparate. Črna verzija zmore na 
sekundo zajeti tudi do 30 slik lo-
čljivosti 12MP, nastaviti je mogoče 
sekvenco, po kateri kamera foto-
grafira na vsake 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 
60 sekund, dokler je ne izklopimo. 
Vse Hero 3 kamere so opremljene 
z vodotesnim ohišjem, ki dovo-
li potope do 60 metrov, ravna in 
kvalitetna predleča na ohišju pa 
zagotovi kristalno čisto in ostro 
sliko tudi pod vodo, ravno zato so 
ravno GoPro kamere najpogostej-
ša izbira potapljačev. 
Divestrong, d.o.o., kot pooblaščeni 
prodajalec GoPro kamer ponuja 
članom SPZ 10% popusta pri na-
kupu kamer tretje generacije. Do-
datne informacije dobite na:
info@divestrong.si ali 040 626 526.

Spodnje slike so bile posnete v Fi-
esi na globini 2-6 m. Vidljivost od 2 
do 4 m. GoPro HERO Black Edition
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Mešalni ventili

V prejšnji številki Pota-
pljača smo predstavili 
polnilno napravo za ni-
trox plinske mešanice B-
-mix diving, ki se odlikuje 
po enostavnem rokovanju 
in zanesljivih varnostnih 
sistemih.
Tekst: dr. Mitja Slavinec • Foto: Damir Podnar

NITROX V VSAKO DRUŠTVO

Slednji žal zelo povečajo ceno, 
zato vam tokrat predstavljamo 
mešalni ventil B-mix nautic, ki 
sicer zahteva več pozornosti in 
skrbnosti pri uporabi, je pa ce-
novno skoraj dvakrat bolj do-
stopen. Primeren je predvsem 
za potapljaška društva, v kate-
rih imajo potapljače, usposo-
bljene za rokovanje s kompre-
sorji. Slednjim polnjenje s to 
polnilno napravo ne bo pred-
stavljalo nobene zadrege, še 
toliko bolj, ker prodajalec ob 
prodaji zagotavlja tudi ustre-
zno usposabljanje.
Za razliko mešalnega venti-
la B-mix diving ta nima elek-
tromagnetnega ventila, ki bi 
preprečeval dotok kisika, če 
kompresor ni v pogonu. To 
skrb mora prevzeti operater, ki 
mora dovod kisika ročno zapre-
ti, v kolikor kompresor ugasne. 
Glede na glasnost pri delova-
nju kompresorja pa je majhna 
verjetnost, da bi njegovo za-
ustavitev preslišali. Treba si je 
le zapomniti, da v tem primeru 

zapremo ventil na kisikovi je-
klenki.
Mešalni ventil je narejen iz ner-
javečega jekla in deluje pri niz-
kih tlakih. Iz nerjavečega jekla 
je tudi filter na sesalni strani 
mešalnega ventila. Količina do-
vedenega kisika se uravnava 
s preciznim mikro ventilom. 
Analizator kisika je prenosni in 
se enostavno sname, da ga lah-
ko uporabljamo tudi za analizo 
mešanice v jeklenki pred poto-
pom. Mešalni ventil praktično 
nič ne zmanjša pretoka kom-
presorja, zato je njegova pol-
nilna kapaciteta enaka pretoku 
uporabljenega kompresorja. 
B-mix diving je primeren za 
kompresorje do 180 l/min. Tak 
mešalni ventil smo med drugim 
uporabljali tudi na nedavnem 
tečaju nitrox, ki ga je Slovenska 
potapljaška zveza organizirala 
v času Dneva potapljačev Slo-
venije v Fiesi.
Lastna izkušnja kaže, da je ro-
kovanje z ventilom enostavno, 
zanesljivo in varno, saj med 
dolgoletno uporabo ni bilo no-
benih zapletov ali težav. Edino 
vzdrževanje je menjava senzor-
ja na analizatorju za kisik, ki ima 
življenjsko dobo od 3 do 5 let. 
Glede na zmeraj večjo razširje-
nost nitroxa med rekreativnimi 
potapljači, brezplačno ponud-
bo v mnogih potapljaških ba-
zah po svetu in predvsem na 
večjo varnost pri potapljanju z 

nitroxom je mešalni ventil zelo 
dobrodošel za zgodnje uvaja-
nje potapljanja z nitroxom v 
društvih. V mnogih okoljih na-
predni potapljaški tečaj (P2 ali 
ekvivalentno) že avtomatično 
združujejo s tečajem za nitrox. 
Še posebej, ker se kar nekaj te-
oretičnih vsebin teh dveh teča-
jev lepo dopolnjuje.

Ekskluzivna ponudba za 
člane SPZ:

Bmix minimixer - redna 
cena 1350€ s popustom 

1050€

info@reef.si 
www.reef.si

Mešalni ventili

OPREMA
OPREMA
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Servis fotoaparataServis fotoaparata

OPREMA
OPREMA

Do sedaj smo potapljači 
ocenjevali kvaliteto uslug 
potapljaških centrov in 
raznih serviserjev pota-
pljaške opreme z različni-
mi ocenami, vendar pa v 
izrednih primerih lahko 
bralcem pravo sliko neke-
ga servisa pove le celotna 
zgodba o delu servisa.

Tekst: Igor Urh

POPRAVILO FOTOAPARATA ALI KAKO VAM GA
LAHKO ODVZAMEJO

V primeru, da ima še kdo izmed 
vas zelo slabe izkušnje z delom 
nekega potapljaškega centra ali 
serviserja, vas pozivam, da o tem 
v reviji Potapljač seznanite tudi 
ostale potapljače.
V času, ko je bil Nikonov fotoa-
parat Nikonos edini kvaliteten 
fotoaparat, ki za fotografiranje 
pod vodo ni zahteval vodote-
snega ohišja, sem si pred več 
kot tridesetimi leti v Avstriji ku-
pil Nikonos IV A. Aparat je imel 
odlično optiko, njegova slaba 
stran pa je bila, da ni bil zrcalno-
refleksen. Hitro sem dokupil še 
Nikonovo podvodno bliskavico 
in nekaj predleč. Od takrat me je 
ta fotoaparat spremljal praktič-
no na vsakem potopu.
Vsaka naprava prej ali slej zah-
teva servis in tako se je zgodilo 
tudi pri moji fotografski opremi. 
Najprej mi je odpovedala bliska-
vica, ki mi jo je uspešno popra-
vil potapljaški kolega Vojko iz 
Kranja. Čez nekaj časa je na bli-
skavici odpovedalo še tesnenje 
in zadevo je rešil Borut Novak, 
tudi potapljač, iz Fotomehanike 
v Ljubljani.
Pred šestimi leti pa mi je na foto 
safariju v Egiptu na mojem Ni-
konosu odpovedal zaklop. Pre-
pričan v usposobljenost in zane-
sljivost servisa v Fotomehaniki 
sem aparat predal g. Novaku. Ob 
oddaji fotoaparata nisem prejel 
nobenega potrdila, kar sem si 

razlagal s prijateljskimi odnosi z 
g. Novakom. Čez nekaj mesecev 
mi je sporočil, da je aparat po-
pravljen, vendar sem ugotovil, 
da zaklop še vedno ne dela pra-
vilno. Odnesel sem mu ga nazaj 
in pričakoval hiter zaključek po-
pravila. Na srečo imam pričo, da 
sem Nikonos ponovno oddal na 
servis g. Novaku.
Meseci so tekli, na moje telefon-
sko povpraševanje in ob oseb-
nih obiskih Fotomehanike pa 
sem dobil vedno isti odgovor: 
»Fotoaparat bo gotov v torek na-
slednji teden, te bom poklical.« 
Leto je bilo naokrog, mojega 
Nikonosa pa ni bilo. Na moje če-
dalje bolj živčno poizvedovanje 
je g. Novak odgovoril, da ga ni 
znal popraviti in ga je zato poslal 
v Avstrijo. Nato se je začela bur-
leska. Po dveh letih čakanja se je 
Novak spomnil in prišel na dan z 
izgovorom, da so v Avstriji fotoa-
parat založili in ga ne najdejo. Ko 
sem vztrajal, da želim ime tega 
avstrijskega servisa, se je aparat 
zopet »pojavil« v Fotomehaniki. 

V tem času so digitalni fotoa-
parati postali že razširjeni in 
kupil sem kompaktni fotoapart 
z ohišjem. Mojega Nikonosa pa 
sem želel imeti nazaj, naj bo 
v kakršnem koli stanju. Borut 
Novak je imel neverjetno trdo 
kožo in je kljub mojim vztraj-
nim zahtevam, da mi vrne fo-
toaparat, vztrajno obljubljal 
popravilo aparata »naslednji 
teden«. 
Zadevo bo verjetno zaključila 
policija ali pa tržna inšpekcija 
ali pa oboji. Vsem vam pa, ki 
imate mogoče namen obiskati 
Fotomehaniko in g. Boruta No-
vaka, pa to močno odsvetujem.  
Za konec še ena prigoda tega 
»serviserja«, da ne boste misli-
li, da sem samo jaz imel z njim 
tako smolo. Znan slovenski po-
tapljač je imel z Novakom pred 
leti zelo poučno izkušnjo. Na 
njegovem Nikonosu je popra-
vil objektiv tako, da je prevrtal 
komande in nato dejal, da ga 
sedaj lahko uporablja le na ko-
pnem, ker ni več vodotesen. 

Igor Urh je inštruktor potapljanja in predsednik 
Komiteja za izobraževanje pri Slovenski potaplja-
ški zvezi

urh313@gmail.com
sola@spz.si

Za komentar smo zaprosili tudi g. Boruta Novaka, ki odgovarja, da ne-
kaj je res ne pa vse.
Trdi, da je fotoaparat bil zalit z vodo in ker se delov pri nas ni dalo dobi-
ti, ga je poslal v Nemčijo, od koder ga je po večkratnem posredovanju 
končno dobil nazaj in lastnika tudi obvestil, niso pa poslali pokrovčka in 
del vzvratnega mehanizma, na kar še čaka.
Zanika, da bi aparat prodal-ukradel, do sedaj ni še nobene stvari od ko-
gar koli prodal ali izgubil, ampak je le hotel narediti uslugo, kar če je v 
njegovi moči naredi dokaj hitro, v tem primeru pa da so zakomplicirali 
v Nemčiji. Doda, da je njegovo podjetje tudi krivo, saj je razumel, da je 
bil aparat prinesen njemu osebno.
Lastnik ugotovi, da se očitno vse skupaj predolgo vleče, saj je serviser 
celo pozabil, kaj je bilo narobe. Aparat ni bil nikoli zalit z vodo ampak 
da se je pokvarila sinhronizacija zaklopa, saj so slike bile  pol črne, pol 
se je pa nekaj videlo. Za aparat naj bi že pred dvema letoma rekel, da 
ga je dobil nazaj, takrat ko je zahteval naslov kam je bil poslan, da bo 
sam poizvedel.
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KljunačkaKljunačka

BIOLOGIJA
BIOLOGIJA

Februarja 2013 se je v 
mreže piranskega ribiča 
ujela majhna riba klju-
načka (Macroramphosus 
scolopax).

Tekst: dr. Lovrenc Lipej • Foto: dr. Lovrenc Lipej

Prišla je kljunačka

Gre za ribo, ki je sicer znana iz 
južnega dela Jadrana, kjer pre-
biva v večjih globinah. Primerek, 
ki je bil na žalost posušen in do-
kaj poškodovan, je meril 9,9 cm 
v dolžino. Kljub temu ga je bilo 
enostavno prepoznati, saj ima 
kljunačka značilen izredno dolg 
kljunat gobec, ki ji daje nekoliko 
nenavadno, da ne rečem smešno 
obliko. V obsežni hrvaški raziska-
vi o pojavljanju te vrste v Jadran-
skem morju so jo našli v ulovu le 
v srednjem in južnem Jadranu, v 
slovenskem delu Jadrana in se-
vernem Jadranu pa ne. V omenje-
ni raziskavi so tudi ugotovili, da 
se je v ulovih kljunačka pojavljala 
le, ko je bila globina vzorčevanja 
večja od 100 m. 
Doslej se je kljunačka v Tržaškem 
zalivu pojavila že šestič, vendar o 
njenem pojavljanju ni konkretnih 
zapisov. Bojan Marčeta iz Zavoda 
za ribištvo je leta 1999 v knjigi o 
vretenčarjih Slovenije poročal 
na podlagi (zelo starih) arhivskih 

podatkov o tem, da je bila klju-
načka najdena v Tržaškem zali-
vu štirikrat, sam pa sem se uspel 
dokopati do arhivske fotografije, 
ki se nanaša na ujeti primerek iz 
sedemdesetih let prejšnjega sto-
letja pri Kopru in mi jo je veliko-
dušno odstopil g. Marjan Hlastec.
Pojavljanje te vrste ne moremo 
neposredno pripisati procesu 
tropikalizacije, pri katerem se 
zaradi višjih temperatur toplo-
ljubne (termofilne) južne vrste 
selijo v bolj severne lege, saj sta 
se vsaj dva primerka pojavljala v 
našem morju v obdobju zelo niz-
kih temperatur morja. Po mojem 
mnenju je potrebno novo najd-
bo pripisati dejstvu, da dajemo v 
zadnjem desetletju večjo pozor-
nost tovrstnim najdbam. Veliko 
več je sodelovanja med ribiči, po-
tapljači in raziskovalci. Poleg tega 
so mnogi potapljači postali tudi 
podvodni fotografi, saj se je fo-
tografska oprema zelo moderni-
zirala, poenostavila in predvsem 
pocenila. Zato se z izmenjavo iz-

kušenj in slikovnega gradiva med 
seboj in s strokovnjaki pridobijo 
tudi mnogi novi podatki o števil-
nih nekoč slabo poznanih in še 
nepotrjenih vrstah za slovenski 
del Jadranskega morja.  Kljunač-
ka se je torej pridružila množici 
novih vrst, ki so bile pred kratkim 
prvič ali pa ponovno potrjene za 
slovensko morje, kot so nekatere 
vrste golih polžev, rdečeklešča 
rakovica, murena, terapon in še 
mnoge druge. 
Zakaj sploh dati tako pozornost 
tem najdbam? V prvi vrsti zaradi 
tega, ker se mi zdi pomembno in 
tudi koristno, da so slovenski po-
tapljači obveščeni o dogajanju v 
našem morju in o novih »prišle-
kih« samih. Obenem pa nas do-
gnanja iz tujine in (še sveže) izku-
šnje z zebrasto školjko v Blejskem 
jezeru učijo, da je potrebno dati 
vsem »prišlekom« v naše morje 
(in seveda tudi v vsa sladkovodna 
okolja) pravo mero pozornosti. 
Da bomo seznanjeni, a tudi pri-
pravljeni …

Dr. Lovrenc Lipej je potapljač in podvodni 
biolog zaposlen na Morski Biološki Postaji v 
Piranu 

lovrenc.lipej@mbss.org
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Vesoljski potopVesoljski potop
REPORTAŽA

Vesoljska pravljica se je prav-
zaprav začela že pred dvema 
letoma, ko so se začeli pogovori 
o obisku Zvezdnega mesta in o 
potopu v hidro laboratoriju, ki 
ruskim kozmonavtom služi kot 
center za trening za sprehode 
v vesolju in za delo na vesoljski 
postaji. Marca je prišla potrditev 
in tako so se začele priprave … 
Šestnajstčlanska odprava pota-
pljačev, v kateri je bilo tudi pet 
invalidov, je prvi dan obiskala 
največji ruski sejem rehabilita-
cije Integration.Life.Society. Na 
stojnici potapljaškega kluba 
Aqua Globus iz Anape in sklada 
Dostupnaja srijeda je bil pred-
stavljen tudi potapljaški tabor 
v Dubrovniku, katerega so se 
zadnji dve leti udeležili tudi ruski 
inštruktorji in potapljači invalidi.
Branko Ravnak,  predsednik 
PKSK in IAHD Adriatic, je na 
okrogli mizi o vlogi potapljanja 
invalidov pri integraciji v družbo 
predstavil desetletno delo na 
področju potapljanja invalidov v 
jadranski regiji in dveletno sode-
lovanje z ruskimi kolegi. Poudaril 
je manifestacijo slovenskega 
modela šolanja potapljačev in-
validov v rusko okolje, ki prinaša 
odlične rezultate in se kažejo v 
uspešnem šolanju rekreativnih 
potapljačev invalidov v Rusiji. 
Sklenjen je bil dogovor o so-
delovanju za naslednja tri leta. 
Okrogle mize se je udeležila tudi 
veleposlanica Republike Slove-
nije v Moskvi, Ada Filip-Slivnik. 
A vsi smo nestrpno pričakova-
li nedeljsko jutro, ko nas je v 
okviru projekta »Hydrospace 
brez ovir« čakal obisk Zvezdne-
ga mesta (Zvyozdny Gorodok) 

Člani PK Slovenske Konjice 
smo na povabilo več krov-
nih ruskih potapljaških 
in invalidskih organiza-
cij med 26. in 30. aprilom 
2013 obiskali Moskvo in 
Zvezdno mesto.

in potop v hidro laboratoriju 
Raziskovalnega inštituta YU. A. 
Gagarin research & test cosmo-
naut training center. Čeprav smo 
vso dokumentacijo in zdravniška 
potrdila poslali v center že več 
kot mesec pred prihodom, smo 
bili glede potopa invalidnih po-
tapljačev še vedno skeptični, a 
topel sprejem inštruktorja in šefa 
potapljačev ruskih kozmonav-
tov, Valeryja Nesmeyanova, ki je 
veščine kozmonavtov učil tudi v 
Sloveniji slavno Sunito Williams, 
sta dvome odpihnila, še posebej, 
ko je poudaril, da se bodo v hidro 
laboratorij prvič v svetu potopili 
invalidni potapljači. 
Posebnosti 12 metrov globo-
kega bazena s premerom 23 

metrov in temperaturo okoli 30 
°C sta destilirana voda in pomič-
no dno. Za naš obisk so nam v 
bazen spustili lupino modula 
vesoljske postaje Mir, ki služi 
učenju prehoda skozi loputo 
iz vesoljske postaje v vesolje, 
in modul, ki ga bodo v vesolje 
poslali konec letošnjega leta, 
ko se bo priključil mednarodni 
vesoljski postaji ISS. Oba mo-
dula služita kozmonavtom kot 
trening sprehodov v vesolju in 
dela na vesoljski postaji. 
Potopili smo se skupaj z ruskimi 
potapljači paraplegiki in v debeli 
uri pregledali vsak delček obeh 
modulov, zaplavali skozi pregra-
de, iskali vijake, ki bi jih lahko 
odvijali in privijali, ter odpirali 

Tekst: Alenka Fidler • Foto: Dmitry Sakharov

VESOLJSKI POTOP V ZVEZDNEM MESTU
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in zapirali loputo, saj smo vsaj 
trenutek želeli biti pravi kozmo-
navti. Pri tem so nam pomagali 
računalniki D4i, D6i in D9tx, s 
katerimi nas je opremil Suunto.
Po potopu smo si ogledali učilni-
co z vesoljskimi simulatorji, v ka-
terih kozmonavti vsakodnevno 
opravljajo svoje usposabljanje. 
Trening za kozmonavta običajno 
traja pet let. Poleg tehnične-
ga usposabljanja zahteva tudi 
odlično fizično pripravljenost in 
trening preživetja v najbolj eks-
tremnih razmerah. Naslednji dan 
je trojico prav v teh simulatorjih 
čakal pomemben izpit, ki jim je 
omogočil odhod v vesolje (zdaj 
mineva mesec dni od njihovega 
odhoda v vesolje).
Nato so nas sprejeli župan Zvez-
dnega mesta Nikolai Nikolaje-
vich Rybkin, ki je vsem pota-
pljačem podelil diplome, vodja 
astronavtov, letalec kozmonavt 
in heroj Rusije, Sergej Aleksan-
drovich Volkov, ter predstavniki 
Oddelka za upravo in socialni 
razvoj Zvezdnega mesta. Prav 
srečanje s Sergejem Aleksandro-
vichem Volkovom, ki nadaljuje 
delo dinastije izjemne družine 
Volkov, v kateri so bili vsi za-
pisani vesoljskemu programu 
in sodijo med tiste zemljane, 
ki so opravili prve korake v ve-
solje, je bilo neprecenljivo. S 
polaganjem cvetja na spomenik 
Juriju Gagarinu, obiskom muzeja 
kozmonavtov, delovne sobe Ju-
rija Gagarina in s pogostitvijo s 
strani župana in predstavnikov 
Zvezdnega mesta ter potaplja-
ških in invalidskih organizacij 
se je pokazala razsežnost tega 
obiska. 
Zahvalili smo se pobudnikom 
dobrodelnega dogodka v Zvez-
dnem mestu, sprejela pa sta nas 
tudi slovenska veleposlanica v 
Moskvi, Ada Filip-Slivnik, in hr-
vaški veleposlanik, Igor Pokaz. 
Preostali čas je bil namenjen 
ogledu glavnih znamenitosti 
Moskve, predvsem Kremlja in 
Rdečega trga, ter obisku Bolšoj 
teatra, ki je vse navdušil z bale-
tno predstavo Spartacus. 
Čeprav smo ob odhodu v Rusijo 

pričakovali zgolj potop v »sveto 
vodo«, ki predstavlja mejo med 
Zemljo in vesoljem, je celotna 
zgodba dobila pridih državnega 
obiska. Predstavili smo sloven-
sko državo in slovensko znanje, 
ki smo ga razvijali več kot deset 
let in ki so ga ruski kolegi sprejeli 
z obema rokama, v zameno pa 

Alenka Fidler je inštruktorica CMAS M1, inštruk-
torica CMAS DDI in CMAS inštruktorica morske 
biologije

alenka.fidler@gmail.com

smo dobili priložnost, na katero 
redki izbranci čakajo celo življe-
nje. Projekt »Hydrospace brez 
ovir« je izjemen, saj so ga podprli 
in omogočili predstavniki ruskih 
oblasti v obsegu, kot ga doslej ni 
doživel še nihče, slovenski pota-
pljači invalidi pa so postavili nov 
svetovni mejnik.

Vesoljski potopVesoljski potop

REPORTAŽA
REPORTAŽA
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Za mnoge je rajsko otočje v 
Tihem oceanu uresničitev 
življenjskih sanj. Med 322 
otoki, med katerimi je le 
109 civiliziranih oz. tam 
živijo domačini, je možno 
za vsakega najti nekaj. Od 
rajskih samotnih kotičk-
ov, zabave, adrenalinskih 
športov in še mnogo več. 
Tekst: Mateja Mažgan • Foto: Mateja Mažgan

FIJI – RAJSKI OTOK

Na potovanje po tem otočju ne 
pomisli ravno mnogo ljudi, saj 
ima večina o njem predstavo, 
da gre za rajske lokacije z lepimi 
plažami. Res je, takšne ponudbe 
je v izobilju, vendar pa država 
nudi mnogo več kot samo to. Fiji 
na večini pusti le pozitivne vti-
se – prijazne ljudi, lepo naravo, 
rajske plaže oz. z drugo besedo 
povedano: pobeg v sanje. 

Backpacker potovanje po raj-
skem otočju
Moj stil potovanja je tak, da si 
težko zamislim potovati brez na-
hrbtnika na rami in brez sprotne-
ga organiziranja potovanja. Brez 
predhodnih informacij o otočju 
se je potovanje začelo malce 
zmedeno. Če ne bi bilo na letali-
šču toliko vsiljivih ponudnikov in 
če ne bi med njimi izbrala takrat 
zase najboljšega, ne vem, kako 
bi sicer potekalo potovanje. Pre-
mamila me je ponudba enega 
izmed mnogih ponudnikov. Gre 
za tako imenovano agencijo Fiji 
Experience, ki popotnike vozi 
po otoku s kombiji ali avtobusi 
in organizira trekinge in adrena-
linske športe – vse, kar si skupina 
poželi. Tako se v skupini znajde-
jo popotniki iz vseh koncev sve-
ta, kar je seveda še ena prednost 
za nas vse – nova poznanstva. 
 
Adrenalinski športi
Le malokdo pomisli, da se v de-
želi skriva obilica možnosti za 

adrenalinske športe. Za tiste, ki 
v tem uživajo, je najbolje izbrati 
skupno popotovanje po otočju 
po programu, ki vključuje tudi 
največ tovrstnih športnih doži-
vetij. V prvi vrsti ponujajo špor-
te, ki drugje niso ravno množični 
in si jih domačini kar malce svo-
jijo. Kdo bi pomislil, da se na Fi-
jiju najde deskanje na peščenih 
sipinah? Strme sipine ob rajskih 
plažah so kar kmalu izkoristili za 
to in tja prihaja veliko popotni-
kov. Na deski, podobni tisti za 
deskanje na valovih, smo se leže 
spuščali po strmih sipinah, kar se 
je izkazalo za zares posebno do-
živetje. 

V notranjosti največjega oto-
ka pa se nahaja prava pravcata 
džungla, kot smo ji lahko priča v 
filmih. Domačini jo danes izkori-
ščajo za trekinge. Prebijanje sko-
zi gosto zaraslo rastlinje, polno 
ptičev in njihovih nenavadnih 
glasov, prečkanje rek, močvirij in 
kopanje pod slapovi je namenje-
no le pravim ljubiteljem adrena-
lina. Kljub temu da bi se ta tre-
king lahko kaj hitro sprevrgel v 
nočno moro, sem se odločila po-
dati se na to pustolovščino. Po 
odhodu so nas domačini spravili 
kar kmalu v negotovost. To pa 
zato, ker so nas brez predhodnih 
navodil zapeljali do gostega, vse 

REPORTAŽA

Fiji
REPORTAŽA
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Mateja Mažgan je adrenalinska svetovna popotnica 
in podvodna fotografinja.

mazgan.mateja@gmail.com

povprek zaraslega gozda. Sami 
so šli kar bosi, mi pa ... po želji. 
Po težki poti skozi tropski gozd 
smo si sicer le stežka predstavlja-
li, da zna to biti pravo doživetje, 
vendar je na koncu dejansko 
tudi bilo. Prečkali smo reke, mo-
čvirja, pravzaprav pogosto sploh 
nismo videli, kod stopamo, le 
vdiralo se nam je pod nogami 
globoko v blato in močno zara-
slo visoko travo. Ves čas smo po-
slušali petje raznih ptic, videli pa 
prav nobene in tudi ostalih živali 
ne. Največje presenečenje je bilo 
kopanje na in pod slapovi reke 
daleč v džungli. Zaradi močne 
zračne vlage sem le s težavo po-
sušila športne copate.
Poleg adrenalinske ponudbe 
promovirajo tudi bolj množič-
ne športe: deskanja na valovih, 
potapljanje, jezdenje konjev ob 
rajskih plažah itd. Za vsakega 
ljubitelja zdravega načina 
življenja se tam vsekakor 
kaj najde. 

Nenavadno potapljanje
Za ljubitelje potapljanja 
je otočje raj. Čeprav veči-
na tistih, ki se odločijo za pota-
pljanje na Fijiju, najprej pomisli 
na koralne grebene, se ta pred-
stava hitro spremeni, ko vidijo 
preostalo ponudbo. Domačini 
so ponosni na odlično organizi-
rane potope z morskimi psi. Kot 
ljubiteljica podvodnega sveta 
sem kaj kmalu spoznala, da bo 
prav to to moja prioriteta na po-
tovanju. Za takšno potapljanje 
je seveda potrebno imeti izpit 
za potapljača oz. se lahko izpit 
naredi tudi tam, kar pa traja vsaj 
teden dni. Potopi z morskimi 
psi so na Fijiju postali že tako 
prepoznavni, da je potrebno že 
imeti srečo, da se ujame kakšen 
prost termin. Zame so k sreči 
še našli prostor in nenavadna 
avantura se je začela. Že sam 
odhod na potop je bil zelo po-
seben. S katamaranom smo se 
z neverjetno hitrostjo zapeljali 
na odprto morje preko ali celo 

pod neobičajno velikimi valovi. 
Na s koordinatami točno dolo-
čeni točki smo se ustavili, nakar 
se je po krajših navodilih začel 
prvi potop. Potopi z morskimi 

psi so strogo varovani s strani 
organizatorjev, ki jih je na po-
topu toliko, kot je obiskovalcev. 
Morski psi so že vajeni člove-
ških obiskovalcev, saj so redno 
hranjeni in posledično, kar je 
najpomembnejše, siti. Opravili 
smo dva potopa, enega na 30, 
drugega pa na 25 metrih globi-
ne. Vodje potopa obiskovalcem 
točno pokažejo, kje je potreb-
no klečati oz. pri prihodu večjih 
morskih psov celo ležati. Potem 
se začnejo morski psi eden za 
drugim postopno zbirati, saj kaj 
kmalu zaznajo hrano oz. mrtve 
ribe, ki jih le eden od potaplja-
čev deli morskim psom. Je pa 
bilo za nas, ki smo tam bili le 

opazovalci, vsekakor nenava-
dno pred seboj zagledati več 
kot 3 metre velikega morskega 
psa, sploh pa tigrastega, ki ve-
lja za nevarnejšo vrsto. Ja, imeli 

smo neverjetno srečo, da 
se je med mnogimi sivimi 
morskimi psi kar naenkrat 
prikazal prav tigrasti mor-
ski pes in v trenutku ostal 
sam, saj so vsi ostali zbe-
žali. Znano je namreč, da 

tigrasti morski psi jedo ostale. 
Potop z morskimi psi je za ljubi-
telje tega športa vsekakor zelo 
poseben dogodek. Načeloma 
pri tem naj tudi ne bi bilo večjih 
nevarnosti. Se je pa eden izmed 
vodičev že pred potopom po-
šalil, da ne pomni, da bi kdaj 
kakšen morski pes pojedel ka-
kšnega potapljača.
Fiji je dežela, ki daje občutek, 
da se je čas ustavil. V njej ni za-
znati stresa, hitenja, le umirjeno 
in nasmejano življenje. Ljud-
stva iz nerazvitih dežel pogosto 
hrepenijo po odhodu v Evropo 
ali Ameriko, ampak kljub temu 
imajo na Fijiju mnogo lepše ži-
vljenje kot mi v razvitem svetu. 

“Za ljubitelje potapljanja 
je otočje raj.”

Fiji

REPORTAŽA
REPORTAŽA
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DRM Open 2013DRM Open 2013

FOTO
FOTO

Tekmovanje, ki šteje za pokal IUPC, bo 
v treh kategorijah: Širokokotna, Riba in 
Makro.
Tekmovanji sta povezani. Vsi udeleženci 
tekmujejo na odprtem in hkrati na dr-
žavnem prvenstvu, če izpolnjujejo po-
trebne pogoje. Tekmuje se z digitalnimi 
fotoaparati v dveh tekmovalnih skupi-
nah: DSLR ali Kompakt.
Pogoji za udeležbo so:
1. Potapljaško izkaznico (potrdilo pota-

pljaške kategorije). Tekmovalci z zače-
tno potapljaško kategorijo (P*, OWD...) 
se morajo potapljati v paru (podrobno-
sti v razpisni dokumentaciji)!

2. Podpisano izjavo odgovornosti in zdra-
vstveni zmožnosti (obrazec dobijo ob 
verifikaciji)

3. Plačilo kotizacije-startnine ob verifika-
ciji

Dodatna pogoja za Državno prvenstvo 
sta:
1. Veljavna članska izkaznica SPZ za teko-

če leto
2. Športna licenca SPZ za tekoče leto
Startnina za tekmovalca znaša 40€, za 
model pa 30€. V primeru, da tekmova-
lec ali model hkrati tekmuje v razvrstitvi 
za odprto in državno prvenstvo, plača le 
eno startnino za obe tekmovanji. 
Člani Slovenske Potapljaške Zveze (SPZ) 
imajo 5€ popusta pri štartnini za tekmo-
valce.
V startnino je všteto: uporaba centra 
Sub-net Piran in eno polnjenje jeklenke 
na dan tekmovanja (sobota), malica v 
soboto dopoldan, skupno kosilo v ne-
deljo popoldan in brezplačna uporaba 
parkirišča »Fornače« na dan tekmovanja 
(sobota).
Fotografije iz obeh tekmovanj in vseh 
kategorij bo ocenjevala žirija sestavljena 
iz elitnih imen v podvodni fotografiji.
Prijave je potrebno poslati najkasneje do 
4. oktobra na e-mail: drm-open@drm-
-drustvo.si, ali preko kontaktne forme (v 
polju »Kategorija« izberite »DRM Open«). 

V soboto 5. in nedeljo 6. okto-
bra bo v Piranu potekalo Dr-
žavno prvenstvo v podvodni 
fotografiji in odprto prvenstvo 
DRM Open 13!

Tekst: Jure Gasparič • Foto: Oskar M. Musić

VABILO PODVODNIM FOTOGRAFOM

Program tekmovanja
Sobota, 5. oktober (Piran - Punta)
8.00 - 9.30 Verifikacija tekmovalcev in modelov (Sub-net 
Piran)
9.30 - 10.00 Otvoritev prvenstva
10.30 - 15.30 Tekmovanje vseh kategorij 
15.30 - 16.00 Predaja spominskih kartic
16:00 - 17:00 Prosto
17:00 - 19.00 Prevzem CDjev s fotografijami, izbor digital-
nih posnetkov ter predaja seznama izbranih digitalnih po-
snetkov na Morski Biološki Postaji

Nedelja, 6. oktober
8.00 - 12:30 Ocenjevanje posnetkov
12.30 - 13.00 Obdelava rezultatov
13.00 - 14.30 Razglasitev rezultatov, projekcija vseh tek-
movalnih posnetkov, podelitev priznanj in nagrad - Mor-
ska Biološka Postaja
15.00 - 16.30 Skupno kosilo, 
16.30 Zaključek tekmovanja
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V mesecu avgustu je bila na svetovnem 
spletu objavljena nova spletna stran 
www.oceanus.si. Spletna stran je name-
njena podvodni fotografiji. Avtor spletne 
strani je podvodni fotograf Andrej Voje, 
dolgoletni svetovni popotnik in sodela-
vec revije Val Navtika. Na spletni strani so 
predstavljene številne fotografije z vseh 
koncev sveta, kjer se je Andrej potapljal.
Andrej Voje je nedavno izdal tudi svojo 
prvo e-knjigo z naslovom Pod morjem 
okoli sveta. Z več kot petsto fotografija-
mi je predstavil čudovit podvodni svet, 
ki ga je na svojih podvodnih avanturah v 
morjih bližnjih in daljnih dežel zabeležil 
s podvodnim fotoaparatom. Fotografije 
dopolnjuje besedilo, v katerem nam av-
tor predstavi zanimive dogodivščine pod 
vodno gladino in odstira številne skriv-
nosti, kako s podvodnim fotoaparatom 
ujeti neponovljive trenutke in zabeležiti 
življenje v globinah oceanov. E-knjiga je 
izšla v slovenskem in angleškem jeziku. 
Na spletni strani www.oceanus.si si po-
leg fotografij lahko ogledate tudi števil-
ne kratke podvodne video filme in poi-
ščete čisto pravi gusarski zaklad. Vabljeni 
k obisku spletne strani www.oceanus.si.
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Prvenstva se je udeležilo 34 foto-
grafov iz 18 držav in nekaj manj 
modelov oziroma asistentov. Slo-
venijo je zastopala ekipa DRM Lju-
bljana, ki sta jo sestavljali asistent-
ki Leonida Šot Pavlovič in Mojca 
Šimnic Šolinc ter fotografa Oskar 
Marko Musić in Hinko Šolinc. Čla-
ni ekipe smo predstavljali skoraj 
idealno kombinacijo mladosti in 
izkušenj, znanja s področja teh-
nike in biologije ter zagnanosti in 
umirjenosti. 
Na pot smo se odpravili nekaj dni 
pred začetkom tekmovanja, tako 
da smo na lokacijah, kjer naj bi po 
predvidevanjih potekala tekma, 
opravili nekaj poskusnih potopov. 
Glede na naše razmeroma slabo 
poznavanje podvodnega sveta 
Karibov je bilo to nujno. V vodi, ki 
je tudi na globini 20 metrov ime-
la 25 stopinj, je bilo veliko mehkih 
koral, precej spužev in veliko rib. 
Barvitost podvodnega življa pa je 
bistveno manjša kot bi pričakovali 
za tropsko morje, saj prevladujejo 
različni odtenki rjave, rumene, ze-
lene in deloma tudi vijolične. 
Iz Evrope na Kubo je zelo malo le-
tov, pa še ti niso ravno poceni. Iz 
Benetk smo preko Pariza leteli v 
Havano, naslednji dan pa smo na-
daljevali z letom na Cayo Largo. Na 
Kubi čas teče drugače kot pri nas, 
zato smo za kratek polet iz Havana 
na Cayo Largo potrebovali skoraj 
ves dan. 
Tekmovanje je potekalo v hotelu 
Playa Blanca. To je hotel, ki sploh 
ne spominja na Kubo, ampak bolj 
na kakšne druge karibske otoke, 
kjer prevladujejo turisti iz Zdru-
ženih držav Amerike. Potapljači, 
navajeni gostinskih storitev na Ja-
dranu, se čez hotel v nobenem po-

gledu nismo pritoževali; kljub raz-
meroma visoki ceni je presegel vsa 
naša pričakovanja. Edina pripom-
ba je, da smo se iz hotela v marino, 
kjer so bile potapljaške barke, vozi-
li z avtobusom. V bližini edine ma-
rine na otoku namreč ni nobene-
ga ustrezno velikega hotela, ki bi 
omogočal izvedbo tekmovanja in 
nastanitev vseh udeležencev. Bar-
ke so bile dovolj velike in ustrezno 
opremljene za potapljače. Osebje, 
od kuharja na barki do vodje po-
topov, je bilo prijazno, uslužno in 
profesionalno. Poleg tega sta kapi-
tan in vodja potopov, kot se je ka-
sneje izkazalo, zelo dobro poznala 
vse potapljaške lokacije v bližini 
in tudi pravilno predvidela, kje bo 
potekala tekma. Od štirih tekmo-
valnih lokacij smo pred tekmova-
njem spoznali tri. 
Potopi so bili načeloma dveh vrst, 
znotraj in zunaj koralnega grebe-
na, ki obdaja otok Cayo Largo z 
južne oziroma jugozahodne stra-
ni. Tisti znotraj koralnega grebena 
so zaščiteni pred valovi, ki jih pov-
zroča južni do vzhodni veter. Poto-
pi so plitvi, maksimalna globina je 
od 6 do 7 metrov. Kljub temu, da 
znotraj grebena ni bilo valov, se je 
voda ob dnu premikala oziroma 
valovala sem ter tja z amplitudo 
skoraj enega metra. Potopi na zu-
nanji strani koralnega grebena 
so globji in »v modro«. Barke se 

načeloma privežejo za boje, ki so 
pritrjene na dno. Globina na me-
stu sidranja je različna, od 8 do 19 
metrov, odvisno od lokacije.
Sama tekma je potekala pet dni, 
od tega je bil prvi dan le organiza-
cijski sestanek, kjer so bile napove-
dane lokacije, izžrebane številke 
tekmovalcev, izžreban vrstni red 
potopov oziroma lokacij za posa-
mezne skupine, predstavljena žiri-
ja in podobno. Reprezentanti smo 
bili razdeljeni v štiri skupine, v vsa-
ki skupini sta bili po dve barki. Bar-
ke so bile različno velike, na vseh 
pa je bilo dovolj prostora, kljub 
temu da so nekateri fotografi imeli 
po dva fotoaparata v dveh ohišjih.
Zvečer je sledila otvoritvena ce-
remonija, ki je bila sicer krajša in 
manjša kot na olimpijadi, vendar 
kljub temu dobro organizirana in 
prijetna. Vsi člani reprezentance, 
razen najmlajšega Oskarja, za ka-
terega je bilo to že tretje svetovno 
prvenstvo v podvodni fotografiji, 
smo bili na svetovnem prvenstvu 
prvič. Ponosno smo korakali za 
pomanjkljivo oblečeno temnopol-
to kubansko plesalko, ki je nosila 
tablo z napisom Eslovenia. Prven-
stvo je otvoril delegat CMAS Lasse 
Gustafsson.
Naslednji dan smo imeli v okvi-
ru uradnega dela dva potopa za 
trening. Prevoz do marine, napo-
vedan odhod ladje in vse ostalo 

14. CMAS svetovno prven-
stvo v podvodni fotografi-
ji je potekalo od 9. do 15. 
aprila 2013 na otoku Cayo 
Largo na Kubi.

Tekst: mag. Hinko Šolinc • Foto: Tekmovalci

14. CMAS SP V PODVODNI FOTOGRAFIJI

14. CMAS svetovno prvenstvo v podvodni fotografiji14. CMAS svetovno prvenstvo v podvodni fotografiji

FOTO
FOTO
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je potekalo točno po programu, 
nad čimer smo bili prijetno prese-
nečeni. Oba uradna potopa za tre-
ning smo izvedli na notranji strani 
koralnega grebena. Na teh dveh 
potopih smo našli kar smo iskali z 
makro objektivi, vključno s koope-
rativnimi kozicami, ki jih naslednja 
dva dneva seveda ni bilo. No ja, 
vsaj opazili jih nismo.
Tretji dan sta bila prva dva tek-
movalna potopa. Na avtobusu v 
marino smo izvedeli, da kubanski 
zdravniki ne priporočajo potopov, 
globjih od dvajset metrov, in zato 
organizator ne odgovarja za po-
tope globlje od te globine. Globlji 
potopi sicer niso prepovedani, a 
niso priporočljivi. Zaradi te ome-
jitve je odpadla zunanja lokacija 
Canyon de Marlin, na kateri je bilo 
največ spužev. 
Dolžina posameznega tekmovalne-
ga potopa je bila omejena na 90 mi-
nut, za tiste, ki bolj globoko dihamo 
pa z razpoložljivih 12 litrov zraka. Na 
plitvejših lokacijah smo vsi zdržali 
do konca časovne omejitve.
Oba tekmovalna dneva sta se za-
čela s preverjanjem kartic, fotoa-
paratov in ohišij, kar se je zaključi-

lo z nalepko na ohišju, tako da se 
ohišja več ni dalo odpreti. Medtem 
ko smo fotografi čakali v vrsti za 
preverjanje, so asistenti opravili 
delo nosačev, nabiralcev izgublje-
ne opreme, sestavljanja opreme 
in podobne, intelektualno manj, a 
fizično bolj naporne naloge.
Barka, na kateri smo bili poleg Ita-
lijanov in Francozov tudi Slovenci, 
je imela prvi tekmovalni potop 
znotraj koralnega grebena na lo-
kaciji Barakuda kanal, ki smo jo 
poznali že od prej. Plitva lokacija, 
polna drobnega življenja, je bila 
primerna za makro objekte in ribe, 
pogoje pa so slabšali valovi oziro-
ma nihanje vode ob dnu. Posneli 
smo fotografije drobnih rib in ko-
zic, s katerimi nismo bili preveč 
zadovoljni, nekako v stilu: če ne bo 
boljšega, bomo vsaj nekaj lahko 
oddali. Kasneje se je izkazalo, da je 
bila Oskarjeva fotografija kozice s 
tega prvega potopa dovolj dobra 
za visoko uvrstitev, kljub temu da 
avtor z njo ni bil zadovoljen. To 
kaže na visoka merila mladega fo-
tografa, za katerega to nedvomno 
ni bilo zadnje uspešno svetovno 
prvenstvo.

Po triurnem odmoru, med katerim 
smo imeli kosilo, ki ga je v četrt 
kvadratnega metra veliki kuhi-
nji pripravil ladijski kuhar, smo se 
oblekli in nadeli vso opremo, ra-
zen fotoaparatov, in se zapeljali na 
zunanjo lokacijo, kjer so bili valovi 
višji od metra, a razmeroma dol-
gi, tako da niso povzročali večje 
slabosti. Je pa zaradi njih voda na 
globini od 12 do 15 metrov nihala 
za en meter sem ter tja. To je bila 
samo ena komponenta gibanja 
vodne mase, ki se je seštevala s 
sicer običajnim tokom iz smeri 
vzhoda. Ko smo se vrnili iz vode, 
smo bili brez posnetkov ambienta, 
imeli pa smo posnetke ostalih treh 
kategorij.
Zvečer je sledila analiza posnetega 
materiala in plani za naslednji dan. 
Z nekaterimi reprezentancami 
oziroma njihovimi posameznimi 
člani, ki smo jih poznali že od prej 
ali pa smo jih dodobra spoznali na 
prvenstvu, smo si izmenjali mne-
nje o posameznih fotografijah, 
nekatere smo si celo medseboj-
no pokazali. To velja predvsem za 
naše zahodne in južne sosede. O 
posnetkih se žal nismo pogovarjali 

Oskar Marko Musić
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s sicer izjemno prijetnimi (južnimi) Korejci, kar je zaradi 
njihovega precej slabega znanja angleščine in drugač-
nih nacionalnih pravil rezultiralo v diskvalifikaciji sicer 
odličnih posnetkov ribe v makru in spužve s potaplja-
čem v ozadju. 
Naslednji dan smo po preverjanju ohišij in ostalih 
opravil v marini opravili še dva tekmovalna potopa. Žal 
sta bila v enakem vrstnem redu kot prvi dan: prvi po-
top je bil znotraj koralnega grebena, drugi pa zunaj. Na 
prvem potopu smo neuspešno »popravljali« posnetke 
v kategoriji ribe in makro, na drugem pa smo brez mo-
žnosti popravljanja naredili še posnetke ambienta. 
Po predaji posnetkov smo se vrnili v hotel, kjer smo 
začeli s pregledovanjem in izbiranjem. Časa za izbiro 
je bilo dovolj; odločitev o tem, katere fotografije bodo 
tekmovale v posameznih kategorijah, je bilo potrebno 
sprejeti do naslednjega jutra. 
Peti dan je bil namenjen ocenjevanju fotografij s strani 
strokovne žirije in razglasitvi rezultatov.
CMAS svetovna prvenstva v podvodni fotografiji po-
tekajo tako, da tekmovalci v dveh tekmovalnih dneh 
opravijo štiri potope, vsak dan po dva. Na koncu vsake-
ga tekmovalnega dneva vsak tekmovalec odda po sto 
fotografij, ki ne smejo biti obdelane niti z računalnikom 
niti s fotoaparatom. Ko tekmovalec odda dvesto foto-
grafij, jih na svojem računalniku izbere pet, ki bodo, 
vsaka v eni izmed petih kategorij, ocenjene s strani ži-
rije. Žirija v vsaki kategoriji izbere deset fotografij, ki se 
uvrstijo v finale. Pri ocenjevanju žirija ne pozna avtor-
jev posameznih fotografij. Tekmovalne kategorije so: 

Hinko Šolinc

Oskar Marko Musić
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riba, makro, makro s temo, ambient in ambient s pota-
pljačem. Pri tem so pravila nekoliko drugačna kot pri ra-
znih nacionalnih tekmovanjih v Sloveniji, na Hrvaškem 
in še kje. Zaradi tega je bilo diskvalificiranih pet fotogra-
fij. Makro oziroma »close up« vključuje vse organizme 
razen rib ter delov rib in spužev, ki so bile tokrat tema. 
Pri tem ni postavljenih omejitev velikosti fotografirane-
ga objekta v naravi (npr. objekti, ki po daljši stranici ne 
presegajo 10 cm). Makro s temo oziroma »close up with 
theme«, ki je bil tokrat spužva katerekoli vrste, je lahko 
vključeval posnetke spužev z vsemi objektivi, vključno 
s širokokotnimi. Ob tem ni bilo določeno niti kako ve-
lik mora biti objekt v naravi niti kolikšen del fotografije 
mora zavzemati. Ostale tri kategorije so bile bolj jasno 
določene. V kategoriji riba je lahko fotografija dela ribe, 
portret, cela riba, več rib ali jata, edini pogoj je, da se 
lahko vrsta ribe prepozna. V obeh kategorijah ambien-
ta ni bilo nikakršnih omejitev, ne glede goriščne razda-
lje niti kota objektiva. Seveda fotografija ambienta brez 
potapljača ni smela vsebovati potapljača, medtem ko 
ga je druga morala. Do vseh diskvalifikacij je prišlo v ka-
tegorijah makro (makro posnetki rib oziroma portreti 
majhnih rib) in v makro s temo (na fotografiji prisoten 
potapljač). Tekmovalci, ki so bili diskvalificirani v posa-
mezni kategoriji, niso bili diskvalificirani v drugih kate-
gorijah.
Projekcija finalnih posnetkov in ocenjevanje v finalu 
je bilo javno. Žirijo so sestavljali izključno podvodni 
fotografi, predsednik Juergen Warnecke iz Nemčije in 
člani: Eduardo Centelles iz Španije, Domenico Russo iz 

Stefano Proakis

Hinko Šolinc
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Italije, Jan Azier z Nizozemske, Car-
los Fonseca iz Argentine in Sergio 
Massaro s Kube.
V vsaki kategoriji so najprej poka-
zali deset finalnih fotografij, nato 
pa jih je žirija ocenila, in sicer tako, 
da so na enem projektorju pokazali 
fotografijo, na drugem pa tabelo z 
zastavicami držav, iz katerih so bili 
člani žirije. Vsak član žirije je posa-
mezno fotografijo ocenil z oceno 
od 1 do 10, pri čemer se najvišja in 
najnižja ocena nista upoštevali. Do-
kler ni bila ocenjena zadnja foto-
grafija v kategoriji, vrstni red ni bil 
znan. Ocenjevanje je potekalo po-
dobno kot pri smučarskih skokih.
Projekcija se je začela v nabito pol-
ni diskoteki z več kot dvourno za-
mudo. Ocenjevanje se je začelo s 
kategorijo riba, v kateri se je Oskar 
uvrstil v finale in na koncu dosegel 
deveto mesto. Sledila je kategorija 
makro; tudi v tej se je Oskar s sliko 
kozice uvrstil v finale. Po oceni vseh 
desetih posnetkov je postalo jasno, 
da je zasedel tretje mesto. Nepo-
sredno po ocenjevanju fotografij v 
vsaki kategoriji je sledila podelitev 
medalj. Oskar in Leonida sta se na 
zmagovalnem odru pridružila pr-

vouvrščenemu Kubancu Danielu 
Perezu Hernandezu in drugouvr-
ščenemu Italijanu Micheleju Da-
vinu z asistentkama. Ta uvrstitev 
je eden večjih uspehov slovenske 
podvodne fotografije v zadnjih le-
tih. Dodatno razveseljuje dejstvo, 
da je fotograf še zelo mlad, prak-
tično na začetku svoje fotografske 
poti, zaradi česar z optimizmom zre-
mo v prihodnost naše podvodne 
fotografije. V ostalih kategorijah se 
Slovenci nismo uvrstili v finale.
Po projekciji in finalnem ocenjeva-
nju smo se vrnili v hotel, kjer je bila 
zaključna slovesnost, na kateri so 
razglasili tudi svetovnega prvaka. 
Na podlagi ocen v vseh kategori-
jah je svetovni prvak postal Špa-
nec David Barrio, na drugo in tre-
tje mesto pa sta se uvrstila Italijana 
Stefano Proakis in Michele Davino. 
Ob koncu so razglasili, da bo na-
slednje svetovno prvenstvo maja 
2015 na Nizozemskem. Kljub v 
naprej napovedani slabi vidljivo-

sti in hladni vodi, bo prvenstvo 
zaradi lokacije in z njo povezanih 
stroškov zelo zanimivo za tekmo-
valce iz Evrope. Glede na uvrstitve 
evropskih tekmovalcev na zadnjih 
prvenstvih lahko pričakujemo 
ogorčen boj za svetovnega prva-
ka. Ampak najprej so na vrsti naci-
onalne kvalifikacije …
Za zaključek naj pohvalim osebje 
na barkah in v potapljaškem cen-
tru, ki je bilo zelo dobro, vse jeklen-
ke so bile napolnjene vsaj na 200 
barov, zagotovili so dovolj uteži in 
tudi manjkajoče kose potapljaške 
opreme. Vse, kar je bilo organizi-
rano s strani potapljaškega cen-
tra, je potekalo brez zamud, kar je 
bilo v nasprotju s sicer običajnim 
neskončnim čakanjem v vrstah 
povsod drugje na Kubi. Celotna 
organizacija svetovnega prven-
stva je bila odlična, tako tisti del, ki 
je bil organiziran s strani CMAS-a, 
kot tisti, ki je bil organiziran s strani 
Kubanske potapljaške zveze.

Michele Davino

Mag. Hinko Šolinc je potapljač in uspešen podvodni 
fotograf.

hinko.solinc@gov.si
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Vsi Potapljaški centri SPZ imajo fizični prostor, obratujejo vsaj 20 ur na teden, izvajajo potapljaške tečaje, 
izposojajo potapljaško opremo, imajo kompresor za polnjenje jeklenk in vsaj 6 kompletov potapljaške 
opreme.
Ob tem izkazujejo tudi različne oblike sodelovanja s SPZ-jem, kot npr. najmanj 10 %  popusta članom SPZ 
na storitve ali nakup potapljaške opreme, možnost včlanjevanja v SPZ v prostorih centra, dodatni popusti 
inštruktorjem in podobno.

POTAPLJAŠKI CENTRI SPZ

DIVESTRONG – SPZ CENTER***
Janševa ulica 2, 1000 Ljubljana 
www.divestrong.si, e-mail:  info@divestrong.si, tel.: 040 626 526.
Center članom SPZ nudi 10 % popusta na storitve in pri nakupu 
potapljaške opreme ter 30 % inštruktorjem pri nakupu potapljaške 
opreme.
V centru se lahko včlanite v SPZ.

DC REX MARIS – SPZ CENTER***
Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper 
www.rex-maris.si, e-mail:  info@rex-maris.si, tel.: 041 404 134.
Center članom SPZ nudi 10 % popusta na storitve in pri nakupu 
potapljaške opreme ter 20 % inštruktorjem pri nakupu potapljaške 
opreme.
V centru se lahko včlanite v SPZ.

REEF D.O.O. – SPZ CENTER***
Vipavska cesta 54, 5000 Nova Gorica 
www.reef.si, e-mail:  info@reef.si, tel.: 05 302 78 42.
Center članom SPZ nudi 10 % popusta na storitve in pri nakupu 
potapljaške opreme ter 30 % inštruktorjem pri nakupu potapljaške 
opreme.
V centru se lahko včlanite v SPZ.

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

Anketa meseca oktobra:
Ali vas je kdo naucil uporabljati 
deko bojo (klobaso)?
1.  Da, ucil sem se na tecaju.
2.  Da, naucil me je sopotapljac.
3.  Naucil sem se sam s po-

mocjo spleta, literature.
4.  Boje ne uporabljam. 

Anketa meseca septembra:
Ali pri potapljanju imate vedno 
s seboj noz?
1.  Vedno.
2.  Ko se mi zdi, da bi mi lahko 

prisel prav.
3.  Nikoli.

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

Anketa, potapljaški centri, opremaAnketa, potapljaški centri, oprema

SPZ
SPZ
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Prva leta po omejitvi sa-
mostojnega potapljanja 
na Hrvaškem sva z Nušo 
na dopust z barko po nji-
hovem morju potapljaško 
opremo še jemala s seboj.

Tekst: dr. Mitja Slavinec • Foto: Mario Orlandini

POTAPLJANJE NA MLJETU

Organizacija potopa preko nji-
hovih potapljaških centrov pa je 
običajno bila tako komplicirana, 
da opremo že nekaj let puščava 
doma. Razen ABC opreme in ene 
jeklenke s kompenzatorjem za 
vsak slučaj, če se zatakne sidro 
ali kaj podobnega. Letos sem za 
vsak slučaj vzel tudi Oceanikov 
BUD pomožni računalnik, ki se je 
tudi kot glavni instrument odlič-
no izkazal.
Pot nas je zanesla na Mljet in, po-
dobno kot lani na Korčuli, naju 
tudi letos letak z rdečo zastavo 
in belo diagonalo ni pustil ravno-
dušna. Poklicala sva v potapljaški 
center AQUATICA v Pomeni in 
prvi vtis je bil obetaven. Počakala 
sva pol ure, da so se vrnili s po-
topa in se dogovorila za potop 
naslednje jutro. Cena se nama 
je zdela relativno visoka, kar so 
opravičevali z visoko koncesijo za 
potapljanje v nacionalnem par-
ku. V bistvu pa je pogovor okrog 
cene bil že del testiranja in oce-
njevanja potapljaškega centra.
Naslednje jutro smo izpluli neko-
liko kasneje, kot je bilo predvide-
no, zato sva po telefonu sporoči-
la, da zamujava 10 minut, kar so 
sprejeli z razumevanjem in nama 
tudi pomagali najti privez tik ob 
njihovem novem čolnu v ne-

posredni bližini centra, ki ga od 
obale loči le cesta. Čoln ima zelo 
zmogljiv motor in je ustrezno 
prilagojen za prevoz potapljaške 
opreme. 
V centru na obešalnikih urejeno 
visi veliko potapljaške opreme, 
za katero se vidi, da jo servisirajo 
in tudi obnavljajo. Pred centrom 
sta dve veliki kadi s sladko vodo. 
Prva za spiranje najprej regula-
torjev in potem kompenzatorjev 
(skrbijo za tak vrstni red), druga 
za neopren. Ob centru je tudi do-
volj prostora, kam lahko opremo 
obesimo, da se posuši. 
Do potapljačev se obnašajo ko-
legialno, sproščeno in hkrati pro-
fesionalno. Potapljaške izkaznice 
so natančno pregledali in pouda-
rili, da imajo s CMAS potapljači 
dobre izkušnje. Prihranili so nam 
izpolnjevanje kakršnih koli obraz-
cev in obsežnih formularjev, ki bi 
jih odvezali kakršne koli odgo-

vornosti, če bi prišlo do inciden-
ta. Vidi se, da skrbijo za varnost 
in potope organizirajo v skladu 
z varnostnimi standardi, kar se je 
vsaj meni zdelo najpomembneje. 
Poleg naju so na potop peljali še 
5 drugih potapljačev, za katere 
se je iz pogovora in prijateljske-
ga medsebojnega odnosa takoj 
videlo, da so njihove dolgoletne 
stranke. Potop sta v vodi vodila 
dva vodiča, eden le za naju, ker 
je bil to najin prvi potop v njiho-
vi bazi. Na čolnu so imeli kisik in 
tudi velik kovček s prvo pomo-
čjo. Kasneje sem izvedel, da so 
pooblaščeni za morebitne nujne 
prevoze z otoka do kopnega. Do-
govorjene globine niso prekora-
čili, kar je pri mnogih centrih prej 
redkost kot pravilo. 
Teren pod vodo je bil razgiban, 
skalnat in nam je nudil užitek 
ob pogledu na dve škarpini, dve 
mureni, vsaj pet jastogov, po eno 

REPORTAŽA

Mljet
REPORTAŽA
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Združenje GUWAA (Global 
Underwater Awarenes As-
sociation) organizira ak-
cijo čiščenja podvodnega 
sveta v več kot 80 državah. 

DRUGA GUWAAWAAW  TUDI V SLOVENIJI
GUWAA), ki poleg promocije 
najnovejših filmov iz sveta in 
regije opozarja in išče rešitve 
za pereče okoljske probleme, 
s posebnim poudarkom na za-
ščiti voda. 
Druga GUWAA akcija čiščenja in 
zaščite podvodnega sveta ima 
za cilj vključiti čim več držav 
(80+) ter čim večje število lju-
di, ki se bodo udeležili čistilne 
akcije in v roku 24 ur na različ-
nih prizoriščih čistili podvodni 
svet pod okriljem omenjene 
organizacije. Ob izpolnjevanju 

zastavljenih ciljev bo akcija 
vpisana v Guinnessovo knjigo 
rekordov. Potapljači bodo čisti-
li reke, jezera in morja ter pobi-
rali vse vrste odpadkov. Poleg 
konkretnega prispevka k či-
stejšemu okolju je namen akci-
je tudi ozaveščanje o pomenu 
zaščite voda in opozarjanje na 
ekološke probleme, s katerimi 
se svet sooča.
K sodelovanju vabimo vsa za-
interesirana društva. Prijave 
in podrobnejše informacije na 
spz@spz.si.

Združenje GUWAA je ob podpori številnih partnerjev in mecenov (monaški 
princ Albert II, Bernie Ecclestone, Bianca Jagger) ustanovil znani hrvaški potapljač 
Kristijan Curavić. GUWAA izvaja številne projekte na področju zaščite voda. Zdru-
ženje je prvo na svetu združilo države vseh kontinentov v projektu, ki ozavešča o 
potrebi zaščite in čiščenja podvodnega sveta. Več informacij na: www.guwaa.org 

BLED FILM FESTIVAL (BFF) je angažirani festival, ustanovljen pod predsed-
stvom priznanega igralca in režiserja Rada Šerbedžije in ob podpori tako sve-
tovno znanih filmskih ustvarjalcev kot tudi mladih entuziastov z Bleda. Festival 
je platforma za spodbujanje izražanja filmskih ustvarjalcev ter odličen medij, 
ki uporablja moč filma za vznik vprašanj in rešitev za pereče probleme zaščite vodnih virov in drugih 
okoljskih vprašanj. Skupaj s partnerji (GUWAA) festival že aktivno deluje na področju promocije zaščite 
voda in okolja ter daje svoj prispevek k ustvarjanju boljšega sveta. Več informacij na: www.bledff.com 

kirnjo in ugorja, ter seveda veliko 
manjših rib. Nacionalni park je 
pričakovanja opravičil.
Tudi po potopu niso pozabili na 
nas. Pomagali so pri raztovarjanju 
opreme, pranju v sladki vodi, po-
vabili na pijačo, medtem ko se je 
oprema sušila, in tudi poskrbeli, 
da ne bi kdo kaj pozabil. Že pred 
potopom sem se odločil za članek 
v Potapljaču, zato sem jih ves čas 
pozorno opazoval in ocenjeval. 
Določene stvari sem tudi preizku-
šal, tako sem namerno pozabil del 
svoje lastne opreme, na kar so me 
korektno opozorili. 
Račun je bil celo nekoliko nižji od 
dogovorjene cene, saj ene izposo-
jene obleke niso zaračunali.
Na koncu sem lastnika povabil 
na pijačo in se predstavil ter mu 
povedal za članek v Potapljaču. 
Pohvalil sem jih, predvsem njiho-
vo skrb za varnost potapljačev. 

Poudaril je, da temu 
res posvečajo veliko 
pozornosti in da vsa 
leta odkar delujejo 
na srečo še ni bilo 
nobenih zapletov. 
Takoj pa je zelo re-
alno ocenil, da se 
nezgoda lahko pri-
peti komur koli in 
kdaj koli. Zato pa se 
trudijo in po svojih 
najboljših močeh 
skrbijo, da do tega ne pride.
Potop na Mljetu vsekakor pripo-
ročam, tako zaradi podvodnega 
sveta, kakor tudi zaradi dobre iz-
kušnje s potapljaško bazo AQUA-

TICA. Kljub temu, da so tam edini 
s koncesijo, svojega monopolne-
ga položaja ne zlorabljajo, ampak 
si želijo, da se bodo gostje k njim 
vračali.

Dr. Mitja Slavinec je fizik, inštruktor potapljanja 
in predsednik Slovenske potapljaške zveze. 

spz@spz.si

Mljet
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Dogodek bo potekal 28. sep-
tembra 2013 pod pokrovitelj-
stvom monaškega princa Al-
berta II. Akciji se bo ob podpori 
Slovenske potapljaške zveze 
pridružila tudi Slovenija. 
Pobudnik za sodelovanje je 
Bled Film Festival (partner 
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Prosto potapljanjeProsto potapljanje
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Med 21. in 30. junijem je 
v Beogradu potekalo In-
dividualno bazensko sve-
tovno prvenstvo v pro-
stem potapljanju.

Tekst: Samo Jeranko • Foto: Krešimir Zubčić

4 državni rekordi na svetovnem prvenstvu
V PROSTEM POTAPLJANJU

Tokratno je bilo eno najmoč-
nejših do sedaj, saj se ga je 
udeležilo kar 146 tekmovalcev 
iz 23 držav. Slovenijo so zasto-
pali Alenka Artnik, Robert Tašič, 
Andrej Ropret in Samo Jeranko. 
Tekmovanje je potekalo v 3 ba-
zenskih disciplinah: dinamična 
apnea brez plavuti, dinamič-
na apnea s plavutjo in statična 
apnea.
V finalnih nastopih je imela Slo-
venija predstavnike v prav vseh 
disciplinah. Tja 
so se uvrstili 
Alenka Artnik, 
Samo Jeranko 
in Andrej Ro-
pret. Žal je Ropret zaradi izčr-
panosti finalni nastop izpustil, 
kljub temu da je v kvalifikacijah 
izboljšal državni rekord. 
Koprčanka Alenka Artnik je v 
disciplinah dinamična apnea s 
plavutjo in brez plavuti osvojila 
odlično 10. in 11. mesto. S pla-
vutjo je preplavala 181 m in 125 
m brez plavuti. Oba dosežena 
rezultata sta tudi nova državna 
rekorda, s čimer je Artnikova 
potrdila vlogo najboljše sloven-
ske proste potapljačice. Svetov-
na prvakinja v vseh disciplinah 
je z novimi svetovnimi rekordi 
postala Rusinja Natalija Molča-
nova.
V moški konkurenci je Samo Je-
ranko nastopil v finalu discipli-
ne statična apnea, kjer je z enim 
vdihom pod vodo zdržal 7 min 
in 28 s, kar je bilo dovolj za 10. 
mesto. Poleg tega je Jeranko v 
ločenih nastopih v disciplinah 
dinamična apnea s plavutjo in 

brez plavuti postavil tudi dva 
nova moška državna rekorda. 
Brez plavuti je nova znamka 
postavljena na 175 m in 214 m 

s plavutjo. Mesto najboljšega 
moškega tekmovalca prvenstva 
je dosegel Hrvat Goran Čolak, ki 

Samo Jeranko je tekmovalec in mednarodni 
inštruktor prostega potapljanja.

jeranko.samo@gmail.com

“Prvenstvo je minilo v zna-
menju izjemnih rezultatov.”

je prav tako kot Rusinja zmagal 
v vseh disciplinah. 
Prvenstvo je minilo v znamenju 
izjemnih rezultatov. Spodbu-
dno je, da so slovenski tekmo-
valci v samem svetovnem vrhu, 
kar je lep obet za prihodnje. 
Septembra bo na sporedu sve-
tovno prvenstvo v globinskih 
disciplinah, kjer prav tako priča-
kujemo nastop naših reprezen-
tantov.
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Prosto potapljanje
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Čas med svetovnima prvenstvoma 
v bazenskih in globinskih discipli-
nah sta zapolnila v organizaciji in 
družbi slovenskih prijateljev Mojce 
Studen in Marka Šifrarja. 
Drugi teden v avgustu smo izve-
dli tečaj prostega potapljanja s 30 
tečajniki. Tečajniki so bili od zače-
tnikov, ki so šele osvajali tehnike 
pravilnega potopa, do bolj izkuše-
nih, ki so se s konstantno obtežitvi-
jo potopili in varno vrnili z globin 
preko 80 metrov. Tečajniki so prišli 
s treh celin, iz raznih držav: ZDA, 
Južne Koreje in iz več evropskih dr-
žav – iz Slovenije ni bilo tečajnikov, 
imeli pa smo inštruktorico Mojco 
Studen. Z njo je bilo uravnovešeno 
število ženskih in moških inštruk-
torjev, podobno kot med tečajni-
ki. Natalija Molčanova je odlična 
promocija za prosto potapljanje 
kot šport ali bolje rečeno aktivnost 
(tudi) za ženske, zato je na njenih 
tečajih vedno veliko žensk, včasih 
tudi večina. 
Zaradi velikega števila tečajnikov in 
razpona v znanju sta »globlji« sku-
pini šli na morje že ob 9. uri, kmalu 
po jutranji gimnastiki – takrat je 
tudi morje večinoma zelo mirno. 
Ostale skupine pa so šle na poto-
pe ob običajni uri, okoli poldneva. 
Za njih je bila Uvala Stivašnica, kjer 
nas je bila večina nastanjena, z glo-
binami do okoli 70 metrov več kot 
zadostna, nudila pa je tudi zavetje 
pred valovi.
Po odhodu tečajnikov so se zače-
li pravi treningi za inštruktorje in 
par tekmovalcev. Natalija je zaradi 
prehlajenega ušesa izpustila ne-
kaj treningov, Aleksej pa je opravil 
veliko potopov preko 100 metrov 

Tudi del letošnjega poletja 
sta svetovna rekorderja v 
prostem potapljanju, Na-
talija Molčanova in Aleksej 
Molčanov, trenirala v Ja-
dranskem morju.

Tekst: Marko Šifrar • Foto: Aleksej Molčanov

SVETOVNA REKORDERJA TRENIRALA
v slovenski družbi

in potrdil odlično pripravljenost in 
odločnost, da pokaže primat naj-
globljega apneista s plavutjo tudi 
na bližajočem se svetovnem pr-
venstvu v Grčiji. Za Natalijo kljub 
zdravstvenim težavam ni dosti 
dvomov, ali se bo vrnila z novim 
kompletom zlatih odličij ...
Letošnja velika skupina je bila or-
ganizacijsko zahtevna, posebej še, 
ker si je lastnik apartmajev Punta 
Planka, kjer smo imeli »bazo«, iz-
mišljal nove pogoje in pravila. Na 

srečo so mi v kritičnih trenutkih 
pristopili na pomoč slovenski re-
prezentanti v prostem potapljanju 
in prijatelji, predvsem Samo Jeran-
ko, Luka Pengov, Robi Lamovšek, 
in še nekateri, s katerimi smo za 
udeležence neopazno rešili vse 
organizacijske zaplete. Za doda-
tno varnost smo poskrbeli tudi z 
opremo društva DPD Bled. V dveh 
tednih po tečaju pa smo ob trenin-
gih snovali načrte za nove tečaje v 
Jadranskem morju prihodnje leto.

Marko Šifrar je inštruktor prostega potapljanja 
in predsednik komiteja za šport pri Slovenski 
potapljaški zvezi.  

sport@spz.si
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KNJIGA

Piran
KNJIGA

PIRAN - Kjer se srečata morje in mesto
Naš najboljši podvodni fotograf Borut Furlan v svoji novi knjigi bralcem na 204 straneh ponudi 320 vrhunskih 
fotografij z lepotami Pirana in podvodnega sveta v njegovi okolici. Kot prejšnja Borutova knjiga Tihi svetovi, 
se tudi ta odlikuje po perfekciji tako v smislu tehnične izvedbe in umetniškega vtisa, kar na svojevrsten način 
dopolnjujejo še spremna besedila dr. Toma Turka. V nadaljevanju predstavljmo eno tipično stran iz knjige. 
Cena knjige je 42 €, cena s popustom za člane SPZ je 35 €. Naročila oz. informacije na irena@fonda.si ali bo-
rut.furlan@guest.arnes.si. Ob naročilu se sklicujte na vašo št. SPZ.

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

Uteži sponzorira Davorin Zupanc, pas za uteži pa podjetje SCUBATOM. Davorin Zupanc (davorin.zupanc@guest.arnes.
si) uliva uteži, ki jih že uporabljajo mnogi slovenski potapljači, podjetje SCUBATOM (www.scubatom.si) pa je generalni 
zastopnik SCUBAPRO za Slovenijo.
Eden od ukrepov samoreševanja je, da v kritični situaciji odvžemo uteži. Tak ukrep je  potrebno izvesti pravočasno, še 
preden pridemo v situacijo, ko rešitev ni več možna. Da bi preprečili odlašanje z odvrženjem uteži, ker bi nam jih bilo 
škoda, bomo članom SPZ, ki bodo v kritični situaciji morali uteži odvreči, le-te povrnili. Pogoj za povrnitev je, da na spz@
spz.si pošljete poročilo, ki naj vsebuje kratek opis dogodka, št SPZ izkaznice člana in maso odvrženih uteži. Seznam 
takih dogodkov, seveda brez osebnih podatkov, bo lahko služil kot opomnik nam vsem, kako se čimvarneje potapljati.
Akcija bo potekala eno leto, ko bomo na SPZ-ju pregledali rezultate in se odločili o nadaljevanju.

Odvrzite uteži, če ste v nevarnosti
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POMOŽNI POTAPLJAŠKI RAČUNALNIK

www.oceanic.si
info@oceanic.si

Redna cena:189,00€
Cena za člane SPZ: 132,30€

OGLASI
OGLASI
SPZ opremaSPZ opremaSPZ oprema
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RAČUNALNIK SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE
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OGLASI
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DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR

POKROVITELJ KOLEDARJEV
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NAROČILNICA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j

Ime:
Priimek:
Naslov:
Pošta:
e-mail:
Telefon:

Podpis:Kraj in datum:

REVIJA POTAPLJAČ - 18€
REVIJA POTAPLJAČ (začetniki) - 9€

Označite izbrano naročnino in naročilnico 
pošljite na naslov: SPZ Celovška 25, 1000 Ljubljana 
ali na e-mail: racun@spz.si
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NORIK SUB d.o.o.
Celovška 25, 1000 Ljubljana, tel. : 01/ 43 40 753
10% popusta pri gotovinskem nakupu blaga

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

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

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

SPLETNA POTAPLJAŠKA TRGOVINA HE-US
www.potapljaska-trgovina.si
10 % popusta pri nakupu blaga preko spleta

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

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

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

KEMIČNA ČISTILNICA IN PRALNICA GRAH
Zadružna 1, Černelavci, 9000 M. Sobota
tel.: 02/522 13 22
10% popusta na storitve

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

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

TISKARNA AIP PRAPROTNIK
tel. 02/534 15 00, 
www.tiskarna-aip.si
15% popusta na storitve za člane SPZ ob plačilu z 
gotovino.

KOVINOPLASTIKA PAVLINJEK IN ROTO D.O.O.
Temlinova 4, 9000 M. Sobota
tel.: 02/527 19 03, www.roto.si
10% popusta pri nakupu kajakov in kanujev

ZOO MARKET
Lendavska 14a, 9000 M. Sobota, tel.: 02/522 17 64
Mercator, Plese 1, tel. 02/53 00 858
10% popusta pri gotovinskem nakupu živali

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

POTAPLJAŠKI CENTER NAUTILUS, 
Betina-Murter, Hrvaška
www.diving-adria.com - www.big-game-adria.com 
e-mail: nautilus@siol.com
10% popusta na storitve potapljanja

TURISTIČNA AGENCIJA GTC TRAVEL d.o.o.
Slovenska cesta 12, 1000 Ljubljana
tel.: 01/241 67 40, fax: 01/241 64 46, 
e-mail: gtc@gtctravel.si
www.gtctravel.si

SPLETNO OBLIKOVANJE, GAŠPER BIZJAK S.P.
Vodnikova 103, 1000 Ljubljana
Tel: (040) 775 - 313
http://www.b-online.si/
20% popusta, za izdelavo spletne strani

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE
www.tms.si
20% popustapri nakupu vstopnic 
za Tehniški muzej

Sponzorji Slovenske potapljaške zveze članom Zveze 
nudijo popuste pri svojih storitvah. 

Popust lahko uveljavite ob predložitvi kupončkov in 
članske izkaznice SPZ.  

Potencialne sponzorje vabimo, da nam namero sporočijo po 
telefonu 02 5304 270 ali na naslov potapljac@spz.si 

KLUB SPONZORJEV SPZ

SCUBATOM   d. o. o.                        
NORIK SUB   d. o. o.
DIVESTRONG d.o.o.
EUROMARK d. o. o.
VINTER ŠPORT s.p.

NORIK SUB d.o.o.
Celovška 25, 1000 Ljubljana
tel. : 01/ 43 40 753
10% popusta pri gotovinskem nakupu blaga

BELINDA SPORT TRGOVINA
Mlinska 1 (nova avtobusna postaja)
2000 Maribor
tel.: 02/252 54 40, 041 601 919, 041 601 515
Popusti za člane SPZ

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

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

Sandi Line
Pobreška 19 a, Koper
10 % popusta pri nakupu potapljaških
oblek in ostale opreme

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

Lojze Zadnikar s.p.
Črna vas 86, 1108 Ljubljana
Brezplačen pregled opreme
in 10% popusta na storitve

Kemična čistilnica in pralnica Grah
Zadružna 1, Černelavci, 9000 M. Sobota
tel.: 02/522 13 22
10% popusta na storitve

Odvetnik Jurij Gros
Baragov trg 1, Trebnje
10% popusta na pravne storitve

Renault Avto Koletnik
Ul. Kraljeviča Marka 15, 2000 Maribor
tel.: 02/234 05 52
10% popusta pri nakupu rezervnih delov

NATIONAL CAR RENTAL, AVANTCAR d. o. o
Topniška 8, 1000 Ljubljana
tel.: 01 588 44 51
e-mail: national@avantcar.si, www.avantcar.si
10% popusta pri najemu vozil v Sloveniji

Božanovič M. Sobota d.o.o.
Klavniška 9, 9000 M. Sobota
tel.: 02/530 30 80, e-mail: bozanovic@siol.net
10% popusta pri gotovinskem nakupu blaga

Tiskarna aiP Praprotnik
tel. 02/534 15 00,
www.tiskarna-aip.si
15% popusta na storitve za člane SPZ ob plačilu z gotovino.

Kovinoplastika Pavlinjek in Roto d.o.o.
Temlinova 4, 9000 M. Sobota
tel.: 02/527 19 03, www.roto.si
10% popusta pri nakupu kajakov in kanujev

ZOO Market
Lendavska 14a, 9000 M. Sobota, tel.: 02/522 17 64
Mercator, Plese 1, tel. 02/53 00 858
10% popusta pri gotovinskem nakupu živali

Pohorec d.o.o.
Pirnatova ulica 54, 2341 Limbuš
tel.: 02/61 31 306, e-mail: pohorec.iztok@slon.net
10% popusta na storitve

POTAPLJAŠKI CENTER NAUTILUS, Betina-Murter, Hrvaška
www.diving-adria.com - www.big-game-adria.com
e-mail: nautilus@siol.com
10% popusta na storitve potapljanja

TURISTIČNA AGENCIJA GTC TRAVEL d.o.o.
Slovenska cesta 12, 1000 Ljubljana
tel.: 01/241 67 40, fax: 01/241 64 46, e-mail: gtc@gtctravel.si
www.gtctravel.si

Sponzorji Slovenske potapljaške zveze članom Zveze nudijo popuste pri svojih storitvah. Popust lahko

uveljavite ob predložitvi članske izkaznice SPZ.

Potencialne sponzorje vabimo, da nam namero sporočijo po telefonu 02 5304 270 ali na naslov spz@spz.si.

KLUB SPONZORJEV SPZ
T R I G L A V    d . d .

S C U B A T O M    d . o . o .
N O R I K  S U B    d . o . o .
E U R O M A R K  d . o . o .

G U M A R   d. n. o.
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KLUB SPONZORJEV SPZ

SCUBATOM   d. o. o.                        
NORIK SUB   d. o. o.
DIVESTRONG d.o.o.

NORIK SUB d.o.o.
Celovška 25, 1000 Ljubljana, tel. : 01/ 43 40 753
10% popusta pri gotovinskem nakupu blaga

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

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

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

SPLETNA POTAPLJAŠKA TRGOVINA HE-US
www.potapljaska-trgovina.si
10 % popusta pri nakupu blaga preko spleta

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

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

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

KEMIČNA ČISTILNICA IN PRALNICA GRAH
Zadružna 1, Černelavci, 9000 M. Sobota
tel.: 02/522 13 22
10% popusta na storitve

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

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

TISKARNA AIP PRAPROTNIK
tel. 02/534 15 00, 
www.tiskarna-aip.si
15% popusta na storitve za člane SPZ ob plačilu z 
gotovino.

KOVINOPLASTIKA PAVLINJEK IN ROTO D.O.O.
Temlinova 4, 9000 M. Sobota
tel.: 02/527 19 03, www.roto.si
10% popusta pri nakupu kajakov in kanujev

ZOO MARKET
ZOO MARKET (BTC Murska Sobota), Nemčavci 1 D, 
9000 Murska Sobota, tel: 02/51 51 621
10% popusta pri gotovinskem nakupu živali

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

POTAPLJAŠKI CENTER NAUTILUS, 
Betina-Murter, Hrvaška
www.diving-adria.com - www.big-game-adria.com 
e-mail: nautilus@siol.com
10% popusta na storitve potapljanja

TURISTIČNA AGENCIJA GTC TRAVEL d.o.o.
Slovenska cesta 12, 1000 Ljubljana
tel.: 01/241 67 40, fax: 01/241 64 46, 
e-mail: gtc@gtctravel.si
www.gtctravel.si

SPLETNO OBLIKOVANJE, GAŠPER BIZJAK S.P.
Vodnikova 103, 1000 Ljubljana
Tel: (040) 775 - 313
http://www.b-online.si/
20% popusta, za izdelavo spletne strani

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE
www.tms.si
20% popusta pri nakupu vstopnic 
za Tehniški muzej

GEMCO D.O.O.
Mucherjeva ulica 3, 1000 Ljubljna - trgovina Aquamania, 
Šmartinska cesta 152 (BTC - hala 3), 1000 Ljubljana
10% popusta pri nakupu blaga in storitev ob plačilu z gotovino
5% popusta pri nakupu blaga in storitev ob plačilu s kartico

Sponzorji Slovenske potapljaške zveze članom 
Zveze nudijo popuste pri svojih storitvah. 

Popust lahko uveljavite ob predložitvi kupončkov 
in članske izkaznice SPZ.  

Potencialne sponzorje vabimo, da nam namero sporočijo po 
telefonu 02 5304 270 ali na naslov spz@spz.si 

KLUB SPONZORJEV SPZ

SCUBATOM   d. o. o.                        
NORIK SUB   d. o. o.
DIVESTRONG d.o.o.
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NORIK SUB d.o.o.
Celovška 25, 1000 Ljubljana, tel. : 01/ 43 40 753
10% popusta pri gotovinskem nakupu blaga

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

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

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

SPLETNA POTAPLJAŠKA TRGOVINA HE-US
www.potapljaska-trgovina.si
10 % popusta pri nakupu blaga preko spleta

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

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

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

KEMIČNA ČISTILNICA IN PRALNICA GRAH
Zadružna 1, Černelavci, 9000 M. Sobota
tel.: 02/522 13 22
10% popusta na storitve

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

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

TISKARNA AIP PRAPROTNIK
tel. 02/534 15 00, 
www.tiskarna-aip.si
15% popusta na storitve za člane SPZ ob plačilu z 
gotovino.

KOVINOPLASTIKA PAVLINJEK IN ROTO D.O.O.
Temlinova 4, 9000 M. Sobota
tel.: 02/527 19 03, www.roto.si
10% popusta pri nakupu kajakov in kanujev

ZOO MARKET
Lendavska 14a, 9000 M. Sobota, tel.: 02/522 17 64
Mercator, Plese 1, tel. 02/53 00 858
10% popusta pri gotovinskem nakupu živali

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

POTAPLJAŠKI CENTER NAUTILUS, 
Betina-Murter, Hrvaška
www.diving-adria.com - www.big-game-adria.com 
e-mail: nautilus@siol.com
10% popusta na storitve potapljanja

TURISTIČNA AGENCIJA GTC TRAVEL d.o.o.
Slovenska cesta 12, 1000 Ljubljana
tel.: 01/241 67 40, fax: 01/241 64 46, 
e-mail: gtc@gtctravel.si
www.gtctravel.si

SPLETNO OBLIKOVANJE, GAŠPER BIZJAK S.P.
Vodnikova 103, 1000 Ljubljana
Tel: (040) 775 - 313
http://www.b-online.si/
20% popusta, za izdelavo spletne strani

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE
www.tms.si
20% popustapri nakupu vstopnic 
za Tehniški muzej

Sponzorji Slovenske potapljaške zveze članom Zveze 
nudijo popuste pri svojih storitvah. 

Popust lahko uveljavite ob predložitvi kupončkov in 
članske izkaznice SPZ.  

Potencialne sponzorje vabimo, da nam namero sporočijo po 
telefonu 02 5304 270 ali na naslov potapljac@spz.si 

KLUB SPONZORJEV SPZ

SCUBATOM   d. o. o.                        
NORIK SUB   d. o. o.
DIVESTRONG d.o.o.
EUROMARK d. o. o.
VINTER ŠPORT s.p.

NORIK SUB d.o.o.
Celovška 25, 1000 Ljubljana
tel. : 01/ 43 40 753
10% popusta pri gotovinskem nakupu blaga

BELINDA SPORT TRGOVINA
Mlinska 1 (nova avtobusna postaja)
2000 Maribor
tel.: 02/252 54 40, 041 601 919, 041 601 515
Popusti za člane SPZ

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

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

Sandi Line
Pobreška 19 a, Koper
10 % popusta pri nakupu potapljaških
oblek in ostale opreme

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

Lojze Zadnikar s.p.
Črna vas 86, 1108 Ljubljana
Brezplačen pregled opreme
in 10% popusta na storitve

Kemična čistilnica in pralnica Grah
Zadružna 1, Černelavci, 9000 M. Sobota
tel.: 02/522 13 22
10% popusta na storitve

Odvetnik Jurij Gros
Baragov trg 1, Trebnje
10% popusta na pravne storitve

Renault Avto Koletnik
Ul. Kraljeviča Marka 15, 2000 Maribor
tel.: 02/234 05 52
10% popusta pri nakupu rezervnih delov

NATIONAL CAR RENTAL, AVANTCAR d. o. o
Topniška 8, 1000 Ljubljana
tel.: 01 588 44 51
e-mail: national@avantcar.si, www.avantcar.si
10% popusta pri najemu vozil v Sloveniji

Božanovič M. Sobota d.o.o.
Klavniška 9, 9000 M. Sobota
tel.: 02/530 30 80, e-mail: bozanovic@siol.net
10% popusta pri gotovinskem nakupu blaga

Tiskarna aiP Praprotnik
tel. 02/534 15 00,
www.tiskarna-aip.si
15% popusta na storitve za člane SPZ ob plačilu z gotovino.

Kovinoplastika Pavlinjek in Roto d.o.o.
Temlinova 4, 9000 M. Sobota
tel.: 02/527 19 03, www.roto.si
10% popusta pri nakupu kajakov in kanujev

ZOO Market
Lendavska 14a, 9000 M. Sobota, tel.: 02/522 17 64
Mercator, Plese 1, tel. 02/53 00 858
10% popusta pri gotovinskem nakupu živali

Pohorec d.o.o.
Pirnatova ulica 54, 2341 Limbuš
tel.: 02/61 31 306, e-mail: pohorec.iztok@slon.net
10% popusta na storitve

POTAPLJAŠKI CENTER NAUTILUS, Betina-Murter, Hrvaška
www.diving-adria.com - www.big-game-adria.com
e-mail: nautilus@siol.com
10% popusta na storitve potapljanja

TURISTIČNA AGENCIJA GTC TRAVEL d.o.o.
Slovenska cesta 12, 1000 Ljubljana
tel.: 01/241 67 40, fax: 01/241 64 46, e-mail: gtc@gtctravel.si
www.gtctravel.si

Sponzorji Slovenske potapljaške zveze članom Zveze nudijo popuste pri svojih storitvah. Popust lahko

uveljavite ob predložitvi članske izkaznice SPZ.

Potencialne sponzorje vabimo, da nam namero sporočijo po telefonu 02 5304 270 ali na naslov spz@spz.si.

KLUB SPONZORJEV SPZ
T R I G L A V    d . d .

S C U B A T O M    d . o . o .
N O R I K  S U B    d . o . o .
E U R O M A R K  d . o . o .

G U M A R   d. n. o.
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