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Slovenska potapljaška zveza je DAN partner iz naslova česar je DAN člana-
rina za člane SPZ cenejša. 
Za vse, ki boste DAN članarino plačali preko ustrezne povezave na spletni 
strani Slovenske 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 obja-
vljena tudi kratka navodila. 

NAVODILA
S klikom na slikico boste dobili DAN-ovo stran za registracijo. Če vam ponu-
jeni 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 agenciji/šoli lahko dodate več šol (CMAS, 
PADI, SSI, SPZ, ...), če ste instruktor potapljanja pa dodajte tudi SPZ-Slovenija 
(zaradi DANovega obveščanja SPZ za potrebe licenciranja). Vpišite svoj e-mail 
naslov, na katerega boste prejemali obvestila (tudi morebitna pozabljena 
gesla) in vaš poštni naslov na katerega vam bodo poslali zavarovalno 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, 
izberite 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 imenom 
in priimkom in rojstnim datumom.

POPUST PRI DAN ZA ČLANE SPZ

WWW.DANEUROPE.COM
Članstvo v DAN zagotavlja BREZPLAČNO:

- zdravljenje v hiperbarični komori
- hospitalizacijo

- medicinski transport ponesrečenca
- specialistično zdravljenje

- namestitev spremljevalca v hotelu
- transport ponesrečenca
- nezgodno zavarovanje

POTAPLJAŠKA KOMORA:
prof. dr. Igor B. Mekjavič

041 696 558
Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana
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Naslovnico te številke revije Potapljač krasi fotografija našega podvodnega 
rekorderja Jureta Daiča med postavljanjem svetovnega rekorda v an-

tični potapljaški disciplini skandalopetra. Verjetno velika večina med nami 
do zdaj te discipline ni poznala. Marsikdo bi pomislil, da gre spet za enega 
izmed rekordov, ki ga zapišejo v Guinnessovo knjigo rekordov, vendar je tukaj 
drugače. Zelo pohvalno je, da se preko ohranjanja najstarejše panoge glo-
binskega potapljanja obuja zgodovinski spomin in opozarja, da je potapljanje 
ena najstarejših človeških aktivnosti. Redko katera druga športna panoga ali 
dejavnost se lahko pohvali s tako tradicijo.
Kot boste izvedeli v članku, je Juretu kljub izjemni pripravljenosti in obetavnim 
pripravnim nastopom v dneh pred tem, splet okoliščin preprečil postavitev 
svetovnega rekorda. Nedvomno bi bilo to za vsakogar veliko razočaranje in 
verjamem, da tudi Jure ni izjema. Toliko pomembnejši je zato njegov trezen 
razmislek in zelo optimističen pogled, ko posebej izpostavi, kako je najpo-
membneje, da se nihče ni poškodoval in je vse skupaj potekalo zelo varno. 
Rekordi so za vsakega športnika cilj, zaradi katerega so pripravljeni na trdo 
delo in številna odrekanja. Ne sme pa postati to cilj, ki opravičuje vsa sredstva, 
tudi izpostavljanje lastni nevarnosti. Te modrosti, da naj na prvem mestu ostane 
varnost in osebno zadovoljstvo, se poskušajmo naučiti tudi vsi rekreativni po-
tapljači in naj nam bo užitek v potapljanju pred vsemi drugimi cilji in osebnimi 
rekordi.

dr. Mitja Slavinec
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Podjetje Garmin Slovenija je slovenski potapljaški 
zvezi – sekciji za podvodni lov posodilo izredno 
zmogljivo navigacijsko napravo echoMAP 70  ter 
modul, ki omogoča bočno sondiranje (side scan).” 

Gre za povsem novo napravo, ki je v osnovi zasnovana kot navigacijski 
prikazalnik in opremljena z 2D–sonarjem, ki omogoča zajem klasične 2D 
sonarske slike pod plovilom s frekvenco 50/200 kHz. Posebnost naprave 
je, da na njej ne zasledimo gumbov za upravljanje, ampak le gumb za vklop 
in izklop. Napravo upravljamo s pomočjo zaslona, občutljivega na dotik. 
Sama naprava ima zaslon velikosti 7 palcev, ki pa je izredno dobro viden 
na direktni sončni svetlobi. Poudariti moram, da je Garmin svoje naprave 
po novem opremil tudi z izredno hitrim GPS-sprejemnikom, saj se pozicija 
v napravi osvežuje 10-krat na sekundo (v primerjavi s starejšimi naprava-
mi se je pozicija osveževala vsaj 1-krat na sekundo). Ta opcija je izredno 
dobrodošla pri podvodnem ribolovu, saj lahko na zelo enostaven in hiter 
način določimo natančno pozicijo.

MALI VELIKAN
GARMINOV ECHOMAP 70 IN MODUL 
ZA BOČNI ZAJEM SONARSKE SLIKE

Tekst: Peter Valenčič • Foto: Garmin

Testiranje naprave in izkušnje s terena
Omenjeni napravi sem namestil na leseno deščico 
ter vse skupaj povezal s priloženimi kabli. Pomo-
žni nosilec sem pričvrstil na zrcalo čolna, nanj pa 
dve ultrazvočni sondi. Prva sonda je del naprave 
echoMAP 70s in se uporablja za zajem sonarske 
slike pod plovilom v 2D-tehnologiji (stožec). Dru-
ga ultrazvočna sonda je del modula GCV 10, ki 
skrbi za bočni zajem sonarske slike. Ob zagonu 
GPS-a oziroma sonarja sem bil prijetno presene-
čen. Celotni uporabniški vmesnik se nahaja na 
samem zaslonu, s pomočjo ponujenih opcij pa 
izbiramo med različnimi funkcijami naprave (na-
stavitve, navigacija, instrumenti, sonar itd.). Poleg 
tega je napravo mogoče uporabiti kot brezžični 
usmerjevalnik. To pomeni, da se lahko  poveže-
mo s pametnim telefonom ali tablico in tako tudi 
tam spremljamo podatke  (podatke lahko denimo 
spremljamo na krmi plovila, napravo pa imamo 
nameščeno v kabini).
Napravo sem med poletnim dopustom testiral za 
iskanje novih pozicij pri ribolovu. Pohvaliti mo-
ram izredno natančno kartografijo (blue chart), 
ki omogoča več različnih prikazov pomorske 
karte (karta za navigacijo, ribiška karta ...). Med 
iskanjem pozicij sem večinoma uporabljal bočni 
zajem sonarske slike. Naprava se krmili s prsti 
preko zaslona. Izbrani del sonarske slike tako 
povečamo s pomočjo prstov, kot bi to naredili na 
pametnem telefonu. V primeru, da smo našli za-
nimiv podvodni objekt, lahko z daljšim pritiskom 
omogočimo zajem GPS-pozicije. Sonarsko sliko 
lahko shranimo na dve mikro SD pomnilniški kar-
tici, zapis pa kasneje pregledujemo v Garminovem 
programu HomePort.

Ker so se v zadnjih letih na tržišču pojavili različni proizvajalci s tehnologijo 
bočnega sondiranja, je v svojih zadnjih napravah tudi Garmin omogočil 
bočni zajem sonarske slike oziroma SideVu, kot jo imenuje Garmin. Dražje 
in večje Garminove naprave imajo modul za bočni zajem slike že vgrajen 
v samo napravo, medtem ko je za manjše  in nekatere starejše modele 
naprav Garmin izdelal dodatni modul z imenom GCV 10. Modul za bočno 
sondiranje je opremljen z dodatno ul-
trazvočno sondo, ki je v osnovi večja 
kot pri sonarjih konkurenčnih znamk 
(Humminbird ali Lowrance). Posebnost 
Garminove ultrazvočne sonde je zmo-
žnost sočasnega  operiranja na dveh 
frekvenčnih področjih (455 kHz ter 800 
kHz) ter boljša ločljivost, ki je razvidna 
iz pregledovanja sonarskega zapisa. Modul za bočno sondiranje GCV 10

Peter Valenčič je podvodni lovec, 
član RD Porporella.

peter_valencic@in2.si
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Prednosti naprave: vse na enem mestu
Garmin je poskrbel tudi za izredno dober programski paket za 
upravljanje s samo napravo, kartografijo ter sonarskim zapisom. 
Imenuje se HomePort in je programski paket za računalnike 
PC ter Apple. Z njegovo pomočjo lahko na izredno enostaven 
način pregledujemo shranjene GPS-pozicije, pregledujemo na-
vigacijsko karto in na njej s pomočjo miške določamo pozicije 
(waypointe), lahko oblikujemo rute, izvažamo pozicije v zunanje 
programe, kot je recimo Google Earth. Poleg tega nam ome-
njeni program omogoča tudi pregled sonarskega zapisa. Kot 
sem napisal že v prejšnjih številkah revije Potapljač, lahko tudi 
pri Garminu pregledujemo sonarski zapis na večjem zaslonu 
in tako lažje lociramo za nas pomembne podmorske objekte. 
Sam program omogoča tudi spletno ažuriranje naprave, tako 
da lahko naprave sproti posodabljamo z zadnjo različico pro-
gramske opreme.

Osebno mnenje
Garmin je nekaj let za drugimi podjetji lansiral sonarje z bočnim 
zajemom slike, a to ni nujno slabo, saj je lahko  ponudil izpo-
polnjene in za uporabo enostavne izdelke. Opomniti moram, 
da sem testiral osnovni, cenovno dostopnejši model sonarja. 
Garmin kupcem ponuja tudi večje in še bolj dovršene naprave, 
ki ne potrebujejo dodatnih zunanjih modulov. 
Pri omenjenem modelu so me pritegnile predvsem  enostav-
nost uporabe, preglednost, hitrost (pri izrisu slike ni čakanja, 
ampak se slika izrisuje izredno gladko), kvaliteta zaslona in 
vidljivost slike v polni sončni svetlobi. Sonarski izris deluje na 
poljubnih frekvencah istočasno in to omogoča lažje lociranje 
tako rib kot potopljenih objektov. 
Slabost je le v tem, da je pri osnovnem modelu potreben modul 
GCV10 in to zahteva dodaten prostor na plovilu ter dodatne 
kable za napajanje in komunikacijo. Poleg tega je po mojem 
mnenju naprava primerna za direktno vgradnjo v plovilo, saj 
moramo v nasprotnem primeru vsakič odklopiti tri kable/ (ka-
bel za napajanje, za 2D-sondo, ethernetni kabel za povezavo 
z GCV10), če bi želeli napravo po opravljeni dejavnosti vzeti 
domov.
Napravo priporočam vsem, ki jih navdušuje podmorski svet in 
raziskovanje novih terenov. Ne nazadnje lahko sonar uporab-
ljamo tudi v raziskovalne namene za merjenje globin in izris 
3D-modela morskega dna. Sam sem strasten podvodni lovec, 
vendar sem tokrat sonar in navigacijo uporabil tudi za špor-
tni ribolov iz čolna. Natančnost izrisa dna ter sinhronizacija z 
navigacijsko karto sta mi omogočili ulov prelepega zobatca.

Ob predložitvi članske izkaznice podjetje Garmin Slovenija 
omogoča članom in članicam SPZ-ja 10% popust ob nakupu 
naprav iz programa „marine“. Za vsa dodatna vprašanja se 
lahko obrnete na Garminovega svetovalca g. Toneta Plešo 
(031-310-078).

Omeniti moram tudi enostavnost pri samih nastavitvah sonarja. 
Večina parametrov se nastavlja s pomočjo tako imenovanega 
drsnika (sliderja) preko zaslona in to uporabniku omogoča hi-
trejši pregled nad spremembami v delovanju sonarja. Garmin 
omogoča sočasni prikaz več podatkov na enem zaslonu, kot 
npr. bočni zajem, klasični 2D-zajem (z različnimi frekvencami) 
ter navigacijsko karto. Seveda moramo v zakup vzeti tudi ve-
likost zaslona, saj bo na majhnem 7-palčnem zaslonu sočasni 
prikaz več različnih podatkov malce težje berljiv (to velja po-
sebej za sonarski prikaz).

Uporabniški vmesnik 
programa HomePort

Sočasni prikaz bočnega in 2D-zajema

Bočni zajem dela potopljenega plovila
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To jesen pa Suunto obuja ime in svet je ugledal EON STEEL. Mo-
del po izgledu in lastnostih odstopa od uveljavljenih Suuntovih 
modelov z velikim zaslonom, saj je pravokotne oblike, zaslon pa 
je barvna TFT matrika.

Izgled
Zgornji del računalnika je plošča iz nerjavečega jekla, spodnji pa 
je kompoziten. Na jekleni plošči so trije gumbi, preko katerih upo-
rabnik računalnik preprosto nastavlja in uporablja, meniji pa so 
zelo intuitivni. Preko jeklene plošče se za dodatno zaščito lahko 
namesti še gumijasta zaščita, zaslon pa se lahko zaščiti s samole-
pilno folijo. Pritrditev na zapestje je lahko z gumijastim zapestnim 
trakom ali elastikami. Vse našteto dobi uporabnik že v kompletu.
Zaslon ima diagonalo 6 cm in lahko prikaže neomejeno število 
barv. EON STEEL je edini potapljaški računalnik na tržišču, ki med 
steklom računalnika in zaslonom nima zraka in zato je zaslon iz-
redno dobro viden.
Baterija računalnika je polnilna baterija Li-Ion in z enim polnjenjem 
zdrži do 30 ur potapljanja. Ko se izprazni, jo uporabnik preko USB 
kabla lahko spet napolni v štirih urah. Kabel služi tudi kot vmesnik 
za povezavo EON STEEL-a s PC ali MAC računalnikom. Serijsko 
je vgrajen tudi 3D digitalni kompas, ki natančno deluje tudi, ko je 
nagnjen za 45 stopinj.

SUUNTO EON STEEL
Tekst: Igor Vrhovec • Foto: Suunto

Starejši potapljači se verjetno še spomnijo 
Suuntovega modela potapljaškega 
računalnika EON. V svojem času je bil čisto 
spodoben računalnik in njegovi kasnejši 
nasledniki so še vedno aktualni Suuntovi 
modeli Vyper, Vyper Air in HelO2.”

Algoritem
Algoritem računalnika je Suuntov Fused™ 
RGBM, ki je preizkušen do globine 150 metrov. 
Ohišje in gumbi sicer zdržijo globine večje od 
300 metrov. Računalnik podpira uporabo 10 pli-
nov (že serijsko zrak, nitrox in trimix) oziroma 
se po potrebi lahko uporablja le kot digitalni 
globinomer in ura. Vsakemu od desetih plinov 
se lahko določi tudi oddajnik za brezžični pri-
kaz pritiska v dotični jeklenki. Prepoznava od-
dajnikov je avtomatska, uporabnik jo le potrdi.

Prilagodljivost
Glavna prednost EON-a pred konkurenco je v njegovi prilago-
dljivosti potrebam uporabnika. Le-ta lahko preko Suuntovega 
zastonjskega programa Dive Manager 5 (DM5) spreminja last-
nosti računalnika in izgled zaslona, ki je lahko klasičen številčni 
ali grafičen. Poleg tega lahko v vnaprej pripravljenih načinih zrak/
nitrox, trimix in globinomer nastavlja izgled oziroma vsebino pe-
tih segmentov zaslona, ki tako v vsakem od omenjenih načinov 
delovanja lahko prikazujejo različne uporabniku ljube podatke 
(npr. stanje baterije, temperaturo, uro, čas potopa, %CNS, OTU, 
PO2, povprečno globino, največjo globino, štoparico, pritisk, itd.). 
Uporabnik lahko seveda določi tudi čisto sebi lasten profil in ga 
popolnoma personalizira.
Nastavljanje računalnika lahko poteka preko njegovih gumbov in 
menijev ali pa uporabnik nastavitve opravi v programu DM5 ter 
jih preko kabla v EON STEEL le naloži. To velja tudi za določitev 
plinov, ki jih uporabnik lahko definira v planerju potopov pro-
grama DM5 ter tako že vnaprej glede na globino in čas potopa 
načrtuje potreben dekompresijski čas in ustrezno količino plinov.
Program DM5 omogoča tudi sprotno posodabljanje računalnika. 
Ob njegovi povezavi s programom le-ta avtomatsko preveri, ali 
je na voljo novejša različica programske opreme (pa naj gre za 
popravek ali dodatne funkcije), in jo posodobi. Tako je za sre-
dino naslednjega leta že napovedana nadgradnja za uporabo 
računalnika z zaprtim dihalnim krogom.
Računalnik in nov oddajnik za pritisk bosta v trgovinah na vo-
ljo od začetka novembra. V Sloveniji računalnik testiramo že 
zadnjega pol leta in zainteresirani si ga lahko za testni potop v 
Norik-subu tudi izposodijo. 

Igor Vrhovec je inštruktor 
rekreativnega, tehničnega in 
jamskega potapljanja.

igor@norik-sub.si
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Redno in kakovostno servisiranje potapljaške 
opreme, pri pooblaščenih serviserjih, je 
najzanesljivejša garancija, da pod vodo ne bo 
prihajalo do potapljaških incidentov, zaradi 
napak pri opremi.” 

V rubriki MOJ SERVISER člane SPZ informiramo kdo so pooblašče-
ni serviserji potapljaške opreme v Sloveniji, storitve serviserjev pa 
približamo uporabnikom. 

MOJ SERVISER

Seznam pooblaščenih serviserjev potapljaške opreme:

Gemco d.o.o., PE Aquamania
Šmartinska cesta 152 (BTC - HALA 3), 1000 Ljubljana
tel: 051-396-730
e-pošta: info@aquamania.si, www.aquamania.si
serviser: Matej Vidrih
servis za opremo znamke: Mares
10% popusta za člane SPZ

Belinda Sport, Belinda Majcen s.p.
Mlinska ulica 1, 2000 Maribor
tel: 02 - 25 25 440 ali 041 601 818
e-pošta: trgovina@belindasport.si, 
www.belindasport.si
servis za opremo znamke: Mares in Cressi
vsaj 10% popusta za člane SPZ

CPA d.o.o. 
Dečmanova ulica 3 (Dunajska 254 – servis), 1000 Ljubljana
tel: 01 56 56 171 ali 041 323 483
e-pošta: gasper.kosir@cpa.si
serviserji: Gašper Košir, Jože Košir in Mare Novak
servis za opremo znamke: Interspiro, Oceanic,
Poseidon, Ursuit, Si-tech in Seemann sub-Sub gear
10 % popust za člane SPZ

Turopolje, d..o.o.
Zorana Velnarja 15, 9000 Murska Sobota
tel: 041 664 567
e-pošta: turopolje@siol.net 
Serviser: Dušan Balaško
Servis za opremo znamke: Scubapro
10% popusta za člane SPZ

Veliko krilo d.o.o. 
Opekarska ulica 14, 2000 Maribor
tel: 040 868 886, e-pošta: info@bigwingdivers.com
www.bigwingdivers.com
servis za opremo znamke: Aqualung
10% popust za člane SPZ

MMSub, Matej Mihailovski s. p. 
Golouhova ulica 15, 1000 Ljubljana
tel: 041 707 689, e-pošta: info@mmsub.com
Serviser: Matej Mihailovski
Servis za opremo znamke: Sunto, Apeks, Aqualung, 
Scubapro, Poseidon, Bauer, Seac sub, Mares, Cressi
Brezplačni test opreme za člane SPZ 
in 10% popusta pri servisu v vrednosti nad 100 eur.

Scubatech servis, Bojan Jenko s.p. 
Prešernova ulica 8, 4000 Kranj
tel: 041 900 246, e-pošta: info@scubatech-servis.si
www.scubatech-servis.si
serviser: Bojan Jenko
servis za opremo znamke: 
Scubapro, Mares, Dacor, Subgear, Apeks in Aqualung 
10% popusta za člane SPZ

VINTER ŠPORT Martin VINTER s.p. 
Čopova ulica 2, 2310 Slovenska Bistrica
tel. 041 793 984, e-mail: dive@vinter-sport.com, 
www.vinter-sport.com
servis za opremo znamke: 
Poseidon, Apeks, Subgear, Scubapro, Soprassub 
vsaj 10% popusta za člane SPZ

Potapljače želimo tudi dodatno motivirati, da ustrezno skrbijo 
za svojo potapljaško opremo, sploh ker je jesen idealen čas 
za servis regulatorjev, jeklenk in druge opreme.
Podatki o navedenih serviserjih so verodostojni, saj so se vsi 
serviserji izkazali s kopijami potrdil o usposobljenosti in licen-
ciranju. Posebej izpostavljamo serviserje, ki so se odločili, da 
članom SPZ odobrijo popust, kar uveljavljate z enim od doda-
tnih kupončkov SPZ, ki jih prejmete ob podaljšanju članarine.
Vse člane tudi vabimo, da nam posredujete vaše izkušnje 

glede opreme in njihovega servisiranja.
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Potapljaški svetilki
NOVA 700 in NOVA 700R

Gigantski  skok  naprej

SCUBAPRO je s predstavitvijo svojih novih potapljaških svetilk Nova 700 in Nova 
700R, naredil velik korak naprej na področju podvodne osvetlitve. Konstrukcija Nova 
700/700R’je vrhunsko tehnično zasnovana in zagotavlja moč in trajnost. Izdelani iz 
heavy-duty aluminija, sta obe svetilki izredno lahki a hkrati robustni in predstavljata 
močan vir svetlobe. Obe uporabljata isto glavo, opremljeno z najnovejšo CREE XML2 
LED žarnico, sposobno oddaje med 700 in 800 lumnov svetlobe. Obe svetilki uporabljata 
enostaven twist-on/twist off system prižiganja in ugašanja z zasukom glave varovan 
z dvojnim O-ring tesnilom. Strateško nameščena narebrena površina ohišja močno 
izboljšuje oprijem in s tem olajšuje prižiganje z obračanjem glave. Gumijasta zaščita 
proti udarcem na glavi pomaga varovati elektroniko in zagotavlja dodatno protidrsno 
površino. Svetilki sta izdelani za maksimalno globino 300m (1000ft) in sta opremljeni z 
nadtlačnim ventilom na zadnjem pokrovu, kar je pomembna varnostna funkcija, katere 
običajno ne najdemo pri drugih svetilkah cenovnega razreda Nova 700/700R. 

Obe svetilki se razlikujeta po velikosti in moči. Nova 700 je daljša od obeh in meri 22.2cm v dolžino. Napajajo jo trije C vložki, 
ki so lahko za enkratno uporabo ali pa za polnjenje. Nova 700R je bolj kompaktna  verzija s polnjenjem, kar je nakazano s 
črko ‘R’ (rechargeable) in meri 14cm v dolžino. Napaja jo en 18650 Litij-ion ali Litij-ion polymer (LiPo) akumulator. Nova 700 
zagotavlja 10 ur skupnega časa svetlobe, medtem ko manjša kolegica 700R daje 2.5 ure svetlobe.

Svetilnost:
Pri ocenjevanju moči svetlobe podvodne svetilke, je najenostavnejša in najbolj uporabna primerjalna metoda merjenja lumnov. 
Lumen je intenzivnost  svetlobe ki jo zaznava človeško oko. 

Kar se tiče svetlosti sta Nova 700 in Nova 700R čisto v ospredju v svojem razredu. S tem ker oddajata več lumnov kot večina 
drugih primarnih potapljaških svetilk, vključno z veliko precej večjih svetilk s pištolinim ročajem in zaradi tega tudi presegata 
praktično vse sekundarne podvodne svetilke, sta Nova 700 in 700R med vodilnimi na tržišču.

Čas gorenja:
Z uporabo kompleta treh C vložkov Nova 700 oddaja intenzivno maksimalno osvetlitev ki predstavlja  stabilen vir svetlobe 
najmanj10-plus ur skupnega časa gorenja.

Ob popolnoma napolnjenem litij-ionskem akumulatorju Nova 700R obdrži svojo maksimalno intenzivnost svetlobe za čas 
gorenja približno 2.5 uri. 

Nova 700 in Nova 700R sta na voljo v SCUBACENTRU.
Nova 700 maloprodajna cena: 122,00 Eur                    Cena za člane SPZ: 98 eur
Nova 700R maloprodajna cena: 113,00 Eur                  Cena za člane SPZ: 91 eur

DEEP DOWN YOU WANT THE BEST

WWW.SCUBATOM.NET

Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana; Pon-Pet: 10:00-18:00; Sob, Ned, Prazniki: zaprto 
Tel. 01 563 21 77 GSM 041 676 279 (Tomaž) in 040 584 584 (Klemen)
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VELIKA BOŽIČNA AKCIJA
1 stopnja brezplačno  – božično darilo SCUBAPRO

Naj bo vaš Božič še lepši s SCUBAPRO božično promocijo.

Uživamo v pisani jeseni in Božič se zdi še daleč proč, toda čez nekaj tednov bo že pred name in s tem čas 
za nakup daril. Za vse potapljače ki želijo ta božič z darilom razveseliti sebe ali svojega potapljaškega 
prijatelja, je SCUBAPRO pripravil idealno darilo.

Če kupite prvo in drugo stopnjo regulatorja v kombinaciji z Octopusom, dobite zraven še eno brezplačno 
prvo stopnjo! To je zelo atraktivna ponudba, posebno za potapljače ki se veliko potapljajo v mrzli void, pri 
čemer je zelo priporočljiv drugi neodvisen sistem regulatorja. 

Promocija velja za S600 in G260 druge stopnje v kombinaciji z MK25 ali MK17 prvo stopnjo:

Če naročite:

 MK25/G260/R195 Octopus > dobite še eno prvo stopnjo MK25 brezplačno
Redna cena: 599 eur              Cena za člane SPZ: 479 eur

 MK17/G260/R195 Octopus > dobite še eno prvo stopnjo MK17 brezplačno
Redna cena: 555 eur              Cena za člane SPZ: 444 eur

 MK25/S600/R195 Octopus > dobite še eno prvo stopnjo MK25 brezplačno
Redna cena: 695 eur              Cena za člane SPZ: 556 eur

 MK17/S600/R195 Octopus > dobite še eno prvo stopnjo MK17 brezplačno
Redna cena: 625 eur              Cena za člane SPZ: 499 eur

Ta božična promocija velja od 1. Novembra do 31. Decembra 2014. Ta ponudba je na voljo v 
SCUBACENTRU in ostalih pooblaščenih SCUBAPRO trgovcih.

Ta božična promocija se nanaša samo na standardno verzijo G260 in ne velja za G260 tactical. Ponudba za 
S600 se nanaša samo na standardno verzijo S600 in ne za Black Tech ali Deep Blue verziji.
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700R, naredil velik korak naprej na področju podvodne osvetlitve. Konstrukcija Nova 
700/700R’je vrhunsko tehnično zasnovana in zagotavlja moč in trajnost. Izdelani iz 
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z dvojnim O-ring tesnilom. Strateško nameščena narebrena površina ohišja močno 
izboljšuje oprijem in s tem olajšuje prižiganje z obračanjem glave. Gumijasta zaščita 
proti udarcem na glavi pomaga varovati elektroniko in zagotavlja dodatno protidrsno 
površino. Svetilki sta izdelani za maksimalno globino 300m (1000ft) in sta opremljeni z 
nadtlačnim ventilom na zadnjem pokrovu, kar je pomembna varnostna funkcija, katere 
običajno ne najdemo pri drugih svetilkah cenovnega razreda Nova 700/700R. 

Obe svetilki se razlikujeta po velikosti in moči. Nova 700 je daljša od obeh in meri 22.2cm v dolžino. Napajajo jo trije C vložki, 
ki so lahko za enkratno uporabo ali pa za polnjenje. Nova 700R je bolj kompaktna  verzija s polnjenjem, kar je nakazano s 
črko ‘R’ (rechargeable) in meri 14cm v dolžino. Napaja jo en 18650 Litij-ion ali Litij-ion polymer (LiPo) akumulator. Nova 700 
zagotavlja 10 ur skupnega časa svetlobe, medtem ko manjša kolegica 700R daje 2.5 ure svetlobe.

Svetilnost:
Pri ocenjevanju moči svetlobe podvodne svetilke, je najenostavnejša in najbolj uporabna primerjalna metoda merjenja lumnov. 
Lumen je intenzivnost  svetlobe ki jo zaznava človeško oko. 

Kar se tiče svetlosti sta Nova 700 in Nova 700R čisto v ospredju v svojem razredu. S tem ker oddajata več lumnov kot večina 
drugih primarnih potapljaških svetilk, vključno z veliko precej večjih svetilk s pištolinim ročajem in zaradi tega tudi presegata 
praktično vse sekundarne podvodne svetilke, sta Nova 700 in 700R med vodilnimi na tržišču.

Čas gorenja:
Z uporabo kompleta treh C vložkov Nova 700 oddaja intenzivno maksimalno osvetlitev ki predstavlja  stabilen vir svetlobe 
najmanj10-plus ur skupnega časa gorenja.

Ob popolnoma napolnjenem litij-ionskem akumulatorju Nova 700R obdrži svojo maksimalno intenzivnost svetlobe za čas 
gorenja približno 2.5 uri. 

Nova 700 in Nova 700R sta na voljo v SCUBACENTRU.
Nova 700 maloprodajna cena: 122,00 Eur                    Cena za člane SPZ: 98 eur
Nova 700R maloprodajna cena: 113,00 Eur                  Cena za člane SPZ: 91 eur

DEEP DOWN YOU WANT THE BEST

WWW.SCUBATOM.NET

Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana; Pon-Pet: 10:00-18:00; Sob, Ned, Prazniki: zaprto 
Tel. 01 563 21 77 GSM 041 676 279 (Tomaž) in 040 584 584 (Klemen)
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Večkrat sem poslušal razne zgodbe o potapljanju. Ko sem odrastel, 
sem se želel potapljati globlje in za dalj časa. Kar nekaj časa je minilo, 
preden so se mi otroške sanje izpolnile. 
Maja 2009 sem se vpisal v začetni tečaj potapljanja. Prvi inštruktor 
potapljanja po potapljaški šoli PSS je bil Matej Šetina. Potapljaški 
tečaj sem obiskoval v prostorih gasilskega doma Domžale mesto. 
Prve potapljaške vaje smo opravljali v bazenu, potope pa v kampu 
Sveta Marina pri Rabcu. Spominjam se prvih začetkov potapljanja, ko 
sem bil začetnik brez izkušenj, orientacije, in kondicije. Na začetku 
sem imel pri potopih kar 14 kg uteži, sedaj jih imam samo 6. Takrat 
sem komaj prišel iz vode, da sem prinesel vso opremo do avtomobila, 
pa je bilo zame že pravo mučenje. A potapljanje me je prevzelo in 
sem se že naslednje leto vpisal v nadaljevalni tečaj AOWD, ki sem 
ga opravil maja 2010. Do takrat sem imel opravljenih 24 potopov. V 
spominu so mi najbolj ostali zimski in novoletni potopi v Piranu ko 
smo se šli potapljat v snegu in je bila voda kar 14 °C toplejša kot zrak 
zunaj (zunaj je bilo -4°C, voda pa je imela +10 °C) 
Zahtevni pogoji potapljanja in pomoč sopotapljačev so me motivirali, 
da sem se julija 2011 vpisal v tečaj Rescue Diver. Potrebna je dobra 
psihična in fizična kondicija, da opraviš zahteven tečaj reševalca. V 
tem času smo se v enem dnevu podali na 
najvišjo točko v Sloveniji Triglav (2864 m 
nadmorske višine) in nato na najnižjo toč-
ko v Sloveniji to je »podvodni Triglav« pri 
Piranu, ki leži 38,6m pod morjem. 
Inštruktor nam ni prizanašal. Ko smo mislili, 
da smo naporne vaje že opravil, je zmeraj 
našel še kakšno težjo. A vse je bilo na-
menjeno temu, da se potapljače dobro 
pripravi tudi za pomoč v izredno težkih 
pogojih. Kmalu sem postal tudi član Pod-
vodne reševalne službe Slovenije (PRS). S 
številnimi vajami in dejanski primeri iskanja 
in reševanja pod vodstvom načelnika Vla-
dimirja Bana sem si pridobil bogate izku-
šnje s področja organiziranja in reševanja 
pri potapljanju. 
Vseskozi sem stremel k varnemu potaplja-
nju, v specialnih potapljaških tečajih, kot 
so: Oxygen First Aid Provider, Deep Diver, 

INŠTRUKTOR 
POTAPLJANJA PADI

Tekst: Franci Grčar • Foto: Franci Grčar

Že od nekdaj imam rad morje in potapljanje. 
Kot otrok sem se vedno rad potapljal. Maska 
in dihalka sta bili obvezna oprema na morju in 
jezerih, če so bile plavutke, pa je bilo še toliko 
boljše. Vedno sem rad opazoval podvodni svet in 
življenje v njem.”

Franci Grčar je PADI inštruktor 
in član Podvodne reševalne 
službe Slovenije. 

franci.grcar@siol.net

Enriched Air diver ipd., pa sem si pridobil dodatna 
znanja in specialnosti. Skupek pridobljenih znanj, je 
bil povod, da sem prestopil v profesionalne vode po-
tapljanja in se vpisal v tečaj P3 po CMAS. Glavni od-
govoren za šolanje je bil Igor Urh, poleg njega pa sem 
veliko znanja pridobil tudi od predsednika Slovenske 
potapljaške zveze dr. Mitja Slavinca. Poleg njiju so 
bili v veliko pomoč tudi drugi strokovno usposobljeni 
inštruktorji. Za zasluge pri delovanju znotraj PRS sem 
leta 2013 prejel tudi pohvalo. 
Pri potapljanju predvsem skrbim za varno potapljanje 
in to znanje prenašam na mlade potapljače.
Pri tem mi je bil v veliko pomoč Matko Mioč, član 
Divestronga, pri katerem sem se vpisal na tečaj pota-
pljaškega inštruktorja po potapljaški šoli PADI. Najprej 
je bilo potrebno opraviti tečaj IDC, ki je potekal v 
potapljaškem klub Divestrong v Bernandinu. Bil je 
obsežen in naporen, saj so predavanja trajala od 8h 
zjutraj do 21h zvečer. Vmes smo imeli vaje v bazenu 
in morju. Snovi in vaj je bilo ogromno, tako da smo 
znanje morali utrjevati še v nočnih urah. To je trajalo 
10 dni. Nato smo imeli en teden priprav in utrjevanja 
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znanja. Potapljaški izpit za inštruktorja pota-
pljanja po šoli PADI (Instruktor Examination) 
je potekal 13. in 14. septembra 2014 v Pira-
nu. Vse do zadnje vaje smo morali pokazati 
vsa znanja, ki smo jih pridobili skozi vsa leta 
potapljanja. Ni bilo lahko, tudi izpit je bil v 
mednarodni zasedbi. Glavna ocenjevalka je 
bila Kristina Michael iz Švice. 
Izpit so poleg mene opravljali še: Mojca 
Avbel, Simon Šipek, Matjaž Zajc in Maša 
Leštan. Dva kandidata sta bila še iz Italije, 
eden pa z Madžarske. Vsi Slovenci smo op-
ravili izpit za inštruktorja potapljanja (Instru-
ctor Examination). Sedaj sem torej prestopil 
v inštruktorske vode potapljanja. 
Prvi mi je čestital Matko Mioč po SMS: 
»Franci, Ti bi lahko bil marsikomu navdih. Ti si pravi garač! 
Tvoji tečajniki bodo v varnih rokah! Izredno te cenim in spoš-
tujem!«
Kot Padijev inštruktor imam možnost voditi različne tečaje. 
Mladi tečajniki se lahko vpišejo v otroški program (Bubblema-
ker, Seal team) ali tečaj potapljanja na vdih (Skin Diver). Kdor 
pa bi želel samo spoznati podvodno dogodivščino ima mož-
nost spoznavnega potopa (Discover Scuba Diving Program), 
kjer se prvič sreča s podvodnim svetom in opremo. Začetni 
potapljaški tečaj OWD je namenjen tistim, ki se želijo samos-

tojno potapljati. Kasneje lahko znanje iz-
popolnjujejo v nadaljevalnih tečaji (AOWD), 
tečaj za potapljača reševalca (Rescue di-
ver RD), pa vse do tečajev Dive Master 
(DM) . Obstaja tudi vrsta specialnih tečajev, 
kot so tečaj globinskega potapljanje (Deep 
Adventure Dive),tečaj potapljanja s suho 
obleko (Dry Suit Adventure Dive), tečaj po-
tapljanja na razbitinah (Wreck Adventure 
Dive) in tečaj podvodne fotografije (Un-
derwater Photography Adventure Dive). Za 
potapljače, ki se nekaj časa niso potapljali, 
obstaja obnovitveni tečaj (Scuba Review). 
Poleg naštetih jih obstaja še veliko več. 
Ob koncu naj poudarim, da je potapljanje 
zelo zanimivo. Potapljamo se lahko skozi 

vse leto. Poleti v morjih, jezerih in rekah, pozimi v bazenu, 
izvajamo tudi zimske potope s suho obleko, potope pod le-
dom, ali se potapljamo v toplejših morjih v toplih krajih. Če 
se držimo pravil rekreativnega potapljanja in se potapljamo 
v okviru svojih sposobnosti, je potapljanje varen šport. Ma-
ksimalna globina rekreativnega potapljanja je 40 metrov. 
Seveda moramo skrbeti za brezhibno potapljaško opremo, 
lastno kondicijo in zdravstveno stanje. 

Potapljanje je zabavno (Diving is fun)! 

oglas_TIM_1_november_.indd   1 26.10.2014   22:27:51
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Vaše morebitne predloge ali ko-
mentarje, ki niso zajeti v ponuje-
nih anketnih odgovorih nam lahko 
pošljete tudi po elektronski pošti 
spz@spz.si.

Anketa meseca decembra:
Ali ste za primer nesreče pri potapljanju ne-
zgodno zavarovani?

1. Da.
2. Ne.

Anketa meseca novembra:
Ali pri potapljanju uporabljate potapljaški 
računalnik?

1.  Ne uporabljam računalnika.
2.  Računalnik uporablja moj sopotapljač.
3.  Uporabljam računalnik.

ANKETA NA WWW.SPZ.SI
Vabljeni k ogledu spletne 
strani in odgovoru na 
anketno vprašanje.

Za letošnji tradicionalni stenski 
koledar Slovenske potapljaške zveze 
je fotografije prispevala naša izvrstna 
podvodna fotografinja Irena Čok. 
Irena je inštruktorica potapljanja in 
se s podvodno fotografijo ukvarja že 
dobrih 15 let.” 

Letošnji koledar je drugače zasnovan od dosedanjih, saj 
posameznemu mesecu ni namenjena le ena fotografi-
ja, ampak je avtorica iz svojega obsežnega repertoarja 
sestavila bogat skupek sorodnih fotografij, ki lepo do-
polnjujejo tisto, kateri je namenila dominantno vlogo in 
položaj. Vsak mesec predstavlja tematski sklop ali regio-
nalne značilnosti, kar je avtorica tudi podrobno opisala v 
spremnem besedilu. Koledar zato predstavlja svojevrsten 
presežek, ne le po umetniški vrednosti, temveč tudi po 
vsebinski plati. Stenski koledar Slovenske potapljaške 
zveze je unikaten v našem okolju in ima dolgoletno tra-
dicijo, zaradi česar si je zagotovil svoje stalno mesto na 
marsikateri steni. Kot tak je tudi zelo lepo darilo, s kate-
rim lahko ob koncu leta izkažete spoštovanje in pozor-
nost svojim poslovnim partnerjem ali drugim kolegom, ki 
so kakor koli povezani z vodnim ali s podvodnim svetom. 
Koledar velikosti 41x31 cm ima 13 listov in dodatno kar-
tonsko podlogo, na kateri je predviden prostor za mo-
rebitni dotisk logotipa društva ali podjetja.
Vsi člani SPZ s polno članarino koledarje prejmete 
brezplačno, niso pa vključeni v t.i. znižani članarini B 
za potapljače začetnike. Vse člane z znižano članari-
no B kot tudi potapljaška društva vabimo, da dodatne 
izvode koledarjev do 14. novembra naročite na naslov 
spz@spz.si. 
Cena posameznega koledarja s poštnino vred je 5 €, pri 
naročilu vsaj 50 koledarjev vam odobrimo 10 % koli-
činski popust.

STENSKI KOLEDAR SPZ
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Fotografijam  na pot
JANUAR - na pesku
Fotografije tega meseca so tipične za Ireno: makro na visokem nivoju, ki uporablja 
novejše tehnike fotografiranja z usmerjeno svetlobo. Učinek je lepo enakomerno črno 
ozadje na sicer barvitem pesku. Tako glavni objekt jasneje izstopi iz podlage: od jegulje 
s čistilno kozico, do mladice sargasovk, golega polža s kozico, male sipe in dveh vrst 
modroobročkastih hobotnic, ki spadata med najbolj strupene morske organizme. 
Vse fotografije razen decembrskih so nastale v tropskih morjih Indopacifika ali egip-
tovskega Rdečega morja.

JULIJ - goli polži
Goli polži s svojimi kričečimi barvami opozarjajo na svojo neužitnost in celo strupenost, 
zato prav nalašč toliko izstopajo iz okolja spužev, koral in mahovnjakov, s katerimi se 
navadno hranijo. Pri fotografiranju so se že večkrat izkazali za prav hitre živali in tudi 
njihove izbrane poti so manj izpostavljene, zato jih je težko dobro kadrirati. Nevtralno 
črno ozadje je vedno iskani ideal, ki še toliko bolj povdari polževe izstopajoče barve 
in oblike.

FEBRUAR - spužve
Spužve so vseh barv in oblik. Na in v njih se zadržuje veliko drugih organizmov, med 
njimi tudi redke kozice in rakci.

AVGUST - lilije
Morske lilije lahko vidimo tudi v našem morju, vendar so tropske različice pestrejših 
barv. Med njihovimi kraki se večkrat skrivajo kozice, rakci, ribe - vsi dobro posnemajo 
barvni vzorec gostitelja.

MAREC - žične korale
Svet žičnih koral je zaokrožen svet zase. Na njihovih vejicah se ribe parijo in tam od-
lagajo jajca, nekatere ribe, kozice in rakci so si izrastke izbrale za edini dom, včasih 
odmrli del preraščajo drugi organizmi. Značilna oblika nekaterih vrst pa je grafično 
izredno močna in všečna tudi na pokrajinskih posnetkih.

SEPTEMBER - v mehkem
Morske vetrnice spadajo med ožigalkarje - njihove lovke omrtvičijo plen, a ne tudi 
stalnih gostov: od znanih rib klovnov do cele vrste rakovic in kozic. Tudi mehurjaste 
korale so na otip mehke in gostijo manjše prebivalce (tri fotografije zgoraj desno).

APRIL - ježki in zvezde
Oblika večine iglokožcev kaže simetričnost in v podvodni fotografiji je ta zelo iskana. 
Tudi zvezde in ježki so zaokrožen svet zase. Med njihovimi velikokrat strupenimi bo-
dicami varno domujejo manjši organizmi. Ti rakci so tako lepi, da se morata zvezda 
ali ježek hitro zadovoljiti s stransko vlogo na fotografiji.

OKTOBER - sargasovke
Lenobne ribe se s svojo pojavo in barvami popolnoma zlijejo s podlago na kateri 
nepremično ždijo čakajoč na plen. Lovijo iz zasede in imajo najhitrejši izteg čeljusti v 
živalskem svetu. Plen v bližino ust privabijo s hrbtnim izrastkom (preoblikovan prvi 
del hrbtne plavuti) z razvejanim koncem v obliki vabe (na  stranski sredinski fotografiji 
ga lahko vidimo kot neostrino med očesoma), ki s premikanjem posnema gibajočo 
žival. Mala, nič hudega sluteča plenilka z zanimanjem priplava v bližino in takrat jo 
riba posesa vase z bliskovitim iztegom čeljusti. Do naslednjega obroka sledi bolj ali 
manj lenobno čakanje sargasovke v njej barvno in vzorčno skladnem okolju. Raje 
kot s plavanjem se premika z nerodno pozibavajočo hojo s pomočjo prsnih plavuti.

MAJ - gorgonije
Poznamo več vrst različno obarvanih pahljačastih, bičastih in žičnih koral, a med njimi 
so rdeče najlepše - naj si bo v družbi potapljača na pokrajinskih posnetkih ali kot 
podlaga in domovanje ribicam, rakcem, polžem na bližinskih posnetkih.

NOVEMBER - UV svetloba
Z razvojem digitalne fotografije in občutljivosti senzorja so se lahko sčasoma pojavile 
in razvile nove tehnike fotografiranja. Mednje sodi tudi UV fotografiranje, ki je domena 
nočnih potopov. Fotoaparat in bliskavice je potrebno opremiti s posebnimi filtri, ki pa 
porežejo in odvzamejo veliko količino svetlobne in njenega spektra, zato je občutljiv in 
kvaliteten senzor več kot dobrodošel. Šele potem se lahko začne iskanje organizmov, ki 
biofluorescirajo. Največ takih je med vetrnicami in koralami, nekaj je polžev, ribe pa so 
prava redkost. Vse ostalo je črnina in tema. Taki potopi so pravzaprav precej vesoljski - 
velika večina grebena ali stene so le temni obrisi, le tu in tam vidimo zeleno-žareče 
organizme. Rdeče fluoresciranje je prav tako zelo redko in še nižje jakosti.

JUNIJ - mehke korale
Tudi mehke korale poznajo ves barvni spekter in vedno jih je lepo opazovati. Tudi v 
njihovih vejicah se mojstrsko skrivajo različni polži in rakci in prav ti so največkrat 
navdih za trofejno podvodno fotografijo.

DECEMBER - Jadranski razgledi
Zadnji mesec v letu je poklon lepotam našega morja. Čeprav so fotografije nastale v so-
sednji državi, mi, bolj »morski« Slovenci, Jadransko morje doživljamo kot neločljivi del 
naše identitete. Nekateri ljubitelji razbitin boste gotovo prepoznali lepotca, ki počiva 
na peščenem dnu, tudi ugor stanuje v bližini znane razbitine (oziroma je stanoval, saj 
nočno lovljenje lokalnih ribičev s parangali ubije marsikaterega med njimi). Dvobarvne 
gorgonije so redkejše od rdečih, vendar dovolj razširjene, da se jih vidi in najde na 
večih lokacijah v Jadranu. Ognjeni črv, ki se je lotil morske zvezde, pri tem ni računal 
na valovanje pod gladino. Kljub temu, da ga je zaneslo čez rob skale, je bil vztrajen in 
ni popustil prijema. Zato sem kolegici potapljačici, izkušenemu podvodnemu modelu, 
namignila naj se postavi za skalo in s tem soustvari lep pokrajinski posnetek.

Irena Čok je potapljačica z več kot 20-letnim stažem, s podvodno fotografijo se ukvarja dobrih 15 let. 

Prvi potapljaški tečaj je opravila leta 1993, 2005 postala inštruktorica rekreativnega potapljanja, 2011 pa 
zaključila tečaje tehničnega potapljanja. 

Fotografira od 1998, z vidnimi rezultati na natečajih in tekmovanjih je opozorila nase po letu 2000. Med-
nje sodijo najvišje uvrstitve na mednarodnih natečajih v podvodni fotografiji Vodan  -(Grand Prix) in dr-
žavnih prvenstvih (večkratna državna prvakinja) ter uspešna udeležba na svetovnih prvenstvih v pod-
vodni fotografiji, tako v vlogi asistentke, fotografinje ali vodje reprezentančne ekipe. Zadnja leta sodeluje 
v žirijah tekmovanj in natečajev v podvodni fotografiji. Njenemu fotografskemu napredku je botrovala 
včlanitev v Društvo za raziskovanje morja in podvodne športe Ljubljana - DRM Ljubljana, ki je že dolga 
leta zelo močno na področju podvodne fotografije. Borut Furlan se je izkazal kot nesebičen mentor, ki je 
znal in zna najti odgovor na vsako tehnično in vsebinsko fotografsko vprašanje marsikaterega DRMjevca.

V Slovenski potapljaški zvezi je nekaj let uspešno vodila Komisijo za podvodno fotografijo, film in video. V matičnem društvu DRM Ljubljana je bila vodja sekcije za 
podvodno fotografijo, z letom 2014 je postala predsednica DRM Ljubljana.

Trenutno je vpeta v novo društveno funkcijo, poleg tega pa je aktivna tudi v več društvenih sekcijah: v sekciji za podvodno fotografijo pomaga pri organiziranju 
foto tekem in žiriranju, kot CMAS inštruktorica je aktivna v sekciji za izobraževanje pri izvajanju potapljaških tečajev, aktivna je tudi v sekciji za stažne potope, kjer 
pomaga organizirati in izpeljati stažne potope in potapljaške tabore. Od 2013 je tudi članica društva PLK Koper, sodeluje predvsem v njeni sekciji za tehnično po-
tapljanje, od 2015 je članica Nova sub iz Kamnika, prav tako v sekciji za tehnično potapljanje. 

Objavila je že veliko člankov in reportaž s podvodnimi fotografijami, sodelovala pri več fotografskih razstavah, tudi pri koledarju SPZ.

Več njenih fotografij najdete na: www.irenacok.com.

2 0 1 5
Fotografinja  Irena Čok
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Zato je pomembno, da so potapljačeva pljuča zdrava in ni nikjer oviran 
pretok zraka v pljuča in iz njih. Oviran pretok zraka bi pa lahko bila 
tudi posledica pred kratkim prebolelega virusnega ali bakterijskega 
obolenja. 
Med potapljači je zadrževanje zraka med dvigom splošno znan vzrok 
za poškodbo pljuč zaradi povečanega tlaka v njih (barotravma pljuč). 
Enako posledico pa ima tudi moten prehod zraka iz pljuč zaradi sluzi, 
ki je ostala v dihalnih poteh po preboleli pljučni bolezni ali pa pri hudih 
kadilcih cigaret. 
Pljuča prenesejo le majhen nadpritisk in zato pri zadrževanju zraka 
potapljača ob dvigu zelo hitro pride do prekomernega raztegovanja 
alveol in trganja pljučnega tkiva. Poškodbe potapljača ne nastanejo 
zaradi poškodovanih pljuč, temveč zaradi zraka, ki iz takih pljuč vdre 
v tkiva in/ali krvni obtok.
Posledica barotravme pljuč je lahko eno od naslednjih obolenj ali pa 
njihova kombinacija: arterijska plinska embolija, pnevmotoraks, pod-
kožni/mediastinalni emfizem.

Zaščita pljuč
Pljuča so pred vplivom okolja zaščitena na več načinov. Vdihan zrak 
potuje skozi nos, ki zadrži večje delce v zraku. Delci, ki pridejo v pljuča, 
se zalepijo na tenko plast sluzi, ki pokriva notranjo steno bronhiol. Vsak 
dan se na stene pljučnih sapnic izloči v povprečju 85 g sluzi. Ta se iz 
pljuč izloči v usta s pomočjo cilij, ki se nahajajo na stenah dihalnih poti 
in  potiskajo sluz naprej. Kajenje omrtviči cilije (migetalke), ki prenehajo 
potiskati sluz in razne delce iz pljučnega vejevja. Pri kadilcih zato veliko 
delcev ostane v pljučih.
Naslednji mehanizem zaščite pljuč je kašelj, ki je rezultat draženja 
bronhijev. S kašljem iz pljuč izločimo sluz in tujke veliko hitreje kot pa 
s cilijami.
Pljuča se branijo pred snovmi, ki jih dražijo, tudi tako, da se mišice, ki 
obdajajo bronhije, hitro skrčijo in jih tako zožijo. S tem mehanizmom 
(bronhospazem) se zmanjša pretok zraka v pljuča in tudi količina iriti-
rajoče snovi. To je tudi vzrok za težko dihanje oseb z astmo. Zoženje 

PLJUČA IN POTAPLJANJE
Tekst: Igor Urh • Foto: Arhiv

Prihaja obdobje različnih obolenj, ki prizadenejo 
tudi pljuča. Ta so pri potapljanju poleg bobniča 
v ušesu najbolj občutljiva na spremembo 
zunanjega tlaka.”

bronhijev pri potapljaču je izredno nevarno predvsem 
med dvigom, ko zaradi prepočasnega izenačevanja 
tlaka zraka v pljučih s tlakom okolice lahko povzroči 
barotravmo pljuč in arterijsko zračno embolijo. 

Pljučne bolezni
Potapljač, ki ima kakršno koli pljučno obolenje, mora 
takoj prenehati s potapljanjem do popolne ozdravitve 
oziroma do pozitivnega mnenja svojega zdravnika. 
Dve najbolj pogosti obolenji sta pljučnica in akutni 
bronhitis.

Pljučnica je infekcija pljuč zaradi bakterij ali virusov. 
Nastopi vnetje alveol, ki se napolnijo s tekočino. Obo-
leli kašlja, ima vročino in težko diha. V primeru, da ni 
komplikacij, ozdravi v dveh do treh tednih.
Po preboleli pljučnici je pogosto nekaj drobnih zračnih 
poti zamašenih s sluzjo in skrčenih. To pri potapljanju 
pomeni možnost za barotravmo področja s slabo pre-
hodnimi bronhiolami. Okrevanje po pljučnici lahko traja 
tudi več tednov, potapljač je v tem obdobju nezmožen 
večjih fizičnih obremenitev.

Akutni bronhitis je v večini primerov posledica virusne 
okužbe. Pri bronhitisu nastopi vnetje in otekanje sluzni-
ce bronhijev, zaradi česar se zožijo, moten je prehod 
zraka v pljuča. Zaradi vnetja tudi prenehajo delovati 
cilije (drobne dlačice) v dihalnih poteh, zato se kopičijo 
dražeče snovi in sluz, kar še dodatno oži zračne poti. 
Bolezen traja od enega do treh tednov. Po ozdravljeni 
infekciji (prenehanju kašlja) se pljučne funkcije nor-
malizirajo šele po nekaj tednih. V času okrevanja se 
odsvetuje potapljanje (možnost pljučne barotravme). 

Igor Urh je inštruktor 
potapljanja in predsednik 
Komiteja za izobraževanje 
pri Slovenski potapljaški zvezi.

urh313@gmail.com
sola@spz.si

NOVO
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NAGRADA REVIJE NATIONAL GEOGRAPHIC
Borut Furlan je doma in v tujini priznan 
slovenski podvodni fotograf, član DRM 
Ljubljana. Je redni sodelavec revije National 
Geographic Slovenija.”

V julijski številki 2013 omenjene revije je izšla njegova reportaža z 
naslovom Podvodni svet. Obsega 20 strani, prikazuje pa 17 njegovih 
podvodnih fotografij, mnoge med njimi so dvostranske. Avtorjeva je 
tudi naslovnica julijske številke slovenske izdaje, kar je velika redkost. 
Ameriška revija, ki se mnogokrat obnaša kot tržna znamka, namreč 
praviloma ne dovoli nacionalnim izdajam objave svoje naslovnice, tudi 
neameriški avtorji so velika redkost.
Zgodba opisuje podvodni svet Hrvaške, Egipta in Indonezije, kjer avtor 
razkriva njihove značilnosti in svoj osebni odnos do teh podvodnih 
ambientov: na Hrvaškem se je izoblikoval kot potapljač in fotograf, 
v egiptovskem delu Rdečega morja se je prvič srečal in spoznaval 
s tropskim morjem, Indonezija pa je zaradi izredne biodiverzitete 
tamkajšnjega morja njegova najljubša potapljaška destinacija.
National Geographic je Furlanovo reportažo nagradil kot najboljšo 
naravoslovno reportažo v vseh 40 nacionalnih (neameriških) 
izdajah revij National 
Geographica v letu 2013. 
Če upoštevamo, da je v 
konkurenci sodelovalo 480 
reportaž, ki jih ustvarjajo 
profesionalni naravoslovni 
fotografi iz celega sveta, 
razen iz ZDA, gre res za 
vrhunski dosežek. Tudi avtor 
sam smatra to nagrado za 
do zdaj največje priznanje 
za njegovo delo na področju 
podvodne fotografije, večje 
od vseh ostalih mednarodnih 
nagrad s tega področja.

NAGRADA REVIJE NATIONAL 
GEOGRAPHIC IN PODVODNA RAZSTAVA
BORUTA FURLANA

Tekst: Irena Čok • Foto: Borut Furlan

RAZSTAVA PODVODNIH FOTOGRAFIJ 
PRED PIRANSKO PUNTO
Inštitut za potapljanje in podvodne aktivnosti Piran (IPPA) 
je v soboto, 4. oktobra 2014, prvič predstavil podvodno 
razstavo fotografij Boruta Furlana. Razstava je bila 
postavljena pred potapljaškim centrom na piranski Punti 
in bo na ogled vsak prvi konec tedna v mesecu do pozne 
pomladi ter ob jubilejnih dogodkih potapljaškega centra 
Sub-net. Točni datumi bodo prilagojeni vremenskim 
pogojem in bodo sproti objavljeni na: http://www.ippa.si/.
15 tematskih podvodnih fotografij velikosti 90x60 
centimetrov je nastalo pod gladino piranske Punte. Prav to 
je bil namen razstave: da so fotografije na ogled v okolju, 
kjer so nastale, in kažejo povodni svet v njegovi najlepši 
luči. Na fotografijah lahko vidimo tudi izredno redke 
prebivalce in izredno redke trenutke v življenju živali. 
Veliko je ambientalnih posnetkov, nekaj pa tudi bližinskih, 
kjer prebivalce lahko vidimo povečane z vsemi njihovimi 
podrobnostmi.
Vabljeni na lep potop in ogled vrhunskih fotografij!
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FIESA V INDIJANSKI JESENI
Tekst: Tea Štoka • Foto: Tea Štoka

Pogosto, tako rekoč vsako sredo popoldan se zberemo 
pred gasilskim domom v Kopru, kjer vzamemo opremo in 
polne jeklenke ter se polni pričakovanj odpravimo v Fieso, 
ki je kot nalašč za vzdrževanje potapljaške kondicije in 
nabiranje dragocenih izkušenj pod vodo.”

Na obali se preoblečemo v neopren, se 
razdelimo po parih in pohitimo morju 
naproti. Kadar je velika oseka, iz obale 
gledajo kamni in treba je stopati karseda 
previdno, da ti v popolni opremi ne zdrsne 
na stopnicah ali kje na obali. 
Jesen je zelo primeren čas za potope, 
morje je toplo, oktobra se odpira sezona 
sip in hobotnic, nobena redkost ni zagle-
dati v morju morskega konjička pa tudi 
drugih rib je v izobilju. V našem morju 
prevladujejo lepi, babice, kavali, orade, 
po morskem dnu se sprehajajo in rijejo 
trilje. Če imaš srečo, naletiš tudi na ka-
kšnega kačjerepa in golega morskega 
polža. Zadnjič sem celo na FB naletela 
na dolg seznam golih morskih polžev, ki 
jih lahko občuduješ v Jadranu, tako da 
Fiesa ni nobena izjema. Obred potaplja-
nja se pravzaprav začne v trenutku, ko 
si na noge nadenem plavutke in se hip 
zatem potopim pod morsko gladino. Še 
vedno kljub razmeroma visokemu številu 
potopov moram vsakič znova izenačeva-
ti pritisk v ušesih z Valsalva manevrom. 
Po navadi se po grebenu spustimo mimo 
jate kavalov. Pogosto zavijemo desno 
proti Pacugu mimo ostankov natrgane in 
preluknjane ribiške mreže. V kakšni luknji 
se skriva ugor. V nadaljevanju potopa sem 
zagledala mladiča jastoga, bil je krvavo 
rdeče barve, s komaj nakazanimi klešča-
mi. Lepo ga je bilo videti v tako plitvem 
morju, kot je tu v Fiesi, kjer je včasih 
težko doseči 15 metrov, saj je povpreč-
na globina 10 metrov ali še manj. Kmalu 
po domovanju kavalov sledijo jate črnik. 
Kako lepo je plavati skoznje! Sopotapljač 
s svetilko posveti v vsako špranjo, neka-
teri v skupini so opremljeni s podvodnimi 
kamerami na roki ali glavi in vestno be-
ležijo v digitalni obliki vsak naš premik. 
Da niti ne omenjam številnih in čedalje 
bolj priljubljenih »selfiejev« po potopih. V 
jesenskem času je v morju veliko rakovic 
in rakov granciporjev, ki živahno plešejo 

okoli skal in kamnov ter prežijo na plen. 
Ko manometer pokaže 110 bar zraka v 
jeklenki, si damo znak in se obrnemo 
nazaj. Kaj nam bo morje še pokazalo od 
svoje brezmejne lepote? Mimo mene je 
švignila hobotnica, nekajkrat zaplavala 
s kraki in se nato v igri mimikrije preob-
razila v kamen. Neverjetno! Malo zatem 
sem na peščenem dnu zagledala par sip. 
Čudovito jih je opazovati od blizu, saj zelo 
spretno in neumorno valovijo s spodnjim 
delom telesa. Pod vodo so zelo hitre, dru-
gače bi verjetno hitro končale kot plen. 
Kadar imam posebno srečo, zagledam 
pod vodo flabelino krasne viola barve. 
Zelo me razveseli tudi pogled na golega 
polža in morskega konjička. 
Pod vodo čas drugače mineva. Včasih se 
sprašujem, ali se v morju menjujejo letni 
časi. Verjetno se, morda manj opazno 
in drugače kot na kopnem. Pa vendar, 
čeprav gremo na potop v Fieso zelo po-
gosto, se je nikoli ne naveličam. Vsakič 
je drugače, spreminja se vreme, družba 
potapljačev, itinerarij, predvsem pa svet, 
ki ga občudujem pod gladino. Vsakič me 
razveseli kakšna druga riba. Zadnjič sem 
povsem nepričakovano videla morskega 
goloba, prvič v vseh teh letih. V naših 
vrstah velja Fiesa za nekakšen potap-
ljaški vrtec, je pravzaprav svojevrstna 
vadnica za potapljače. Prepričana sem, 
da se bo s Fieso srečalo še veliko po-
tapljačev, tako tistih z dolgo kilometrino 
kot začetnikov. 
Zagotovo je prednost domačinov ta, da 
imamo Fieso tako rekoč pred nosom 
in se lahko odločimo za potop tik pred 
zdajci. Zadnja leta je na tem poligonu če-
dalje več potopljenih objektov, jadrnic, 
čolnov, gliserjev. Za popestritev tečajev 
je domiseln potapljač tik ob greben pos-
tavil motorista s pravim motorjem vred in 
skulpturo ženske. Nekateri bolj kritični 
duhovi govorijo o kiču pod vodo. Imajo 
prav?

Tea Štoka je rekreativna potapljačica iz 
Kopra in se potaplja po pravilih CMAS od 
leta 2007. 

Tea.Stoka@fvz.upr.si
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Prvi predsednik društva je bil Branko Paš, ki je bil kasneje 
imenovan tudi za častnega predsednika društva, nekaj časa 
pa je bil tudi podpredsednik Slovenske potapljaške zveze 
(SPZ). Za znak društva je bil izbran morski konjiček, ki ga 
uporabljamo še danes. Društvo je bilo v SPZ sprejeto febru-
arja 1975.
Že takoj po ustanovitvi je društvo začelo z entuziastičnim 
delom. Istega leta smo prišli do prve potapljaške opreme. Že 
naslednje leto pa smo v sodelovanju s SPZ in Plavalnim klu-
bom Rudar Trbovlje organizirali državno prvenstvo Jugoslavije 
v plavanju s plavutmi in hitrostnem potapljanju, kjer smo kljub 
odsotnosti ženske ekipe zasedli skupno sedmo mesto.
Naslednja leta so minila v znamenju številnih potopov v kor-
natskem arhipelagu, ki so postali večkratna potapljaška baza 
našega društva. Vsako leto smo se udeleževali tudi štajerskih 
in državnih prvenstev v plavanju s plavutmi in hitrostnem po-
tapljanju ter tekmovanj in prvenstev v podvodnem ribolovu.
Društvo je delovalo s polno paro in do leta1982 doseglo že 
več kot 40 članic in članov. Istega leta je postal Milan Turk 
prvi inštruktor našega društva in tonam je nadaljnja izobra-
ževanja še olajša.
Leta1983 se zdaj že tradicionalni potapljaški tabor preselil 
s Kornatov v Pavlešino na otoku Ugljanu, ki je ostala potap-
ljaška destinacija naslednjih nekaj let. Takrat smo v uporabo 
dobili odslužen kombi, ki smo ga sami obnovili in spravili v 
vozno stanje. V zimskem času smo organizirali tudi klubske 
smučarske tekme.

DRUŠTVO ZA PODVODNE 
DEJAVNOSTI TRBOVLJE

Tekst: Janez Golob • Foto: arhiv društva

Društvo za podvodne dejavnosti 
Trbovlje spada v prvo generacijo 
potapljaških društev v Sloveniji, saj je bilo 
ustanovljeno konec leta 1974, istega leta, 
ko je bila pri Občinskem štabu za civilno 
zaščito v Trbovljah ustanovljena tudi 
enota za reševanje iz vode.”

Leta1986 smo prvič organizirali celotedenski potapljaški tabor 
na barki Otac Duje, ki je ostala naša stalnica naslednjih nekaj 
let. Ob 15-letnici društva smo dobili drugega inštruktorja in 
se preselili v nove prostore. Število aktivnih članic in članov 
je preseglo 50.
Leta 1991 smo bili nekoliko manj aktivni, zato smo pa orga-
nizirali tradicionalni enotedenski tabor v Poljčah s potopi v 
Blejskem in Bohinjskem jezeru.
Leto kasneje smo se vrnili na Jadran, tokrat z novo barko 
Božidar, ki je ostala naša naslednjih 12 let. Poleg potapljanja 
smo organizirali tudi družinska križarjenja. Konec leta smo se 
zaradi prostorske stiske ponovno preselili. Tokrat smo pro-
store izdelali sami na podstrešju mestnega gasilskega doma 
in ti ostajajo naše domovanje še danes.
Leta 1994 je društvo praznovalo že 20 let delovanja in to smo 
obeležili z dnevom odprtih vrat in razstavo opreme.
Naslednja leta smo se potapljali na različnih lokacijah Jadra-
na, občasno smo se udeleževali raznih akcij v organizaciji 
drugih društev in SPZ. Društvo je organiziralo piknike, poleg 
tega smo dograjevali in obnavljali društvene prostore, op-
ravljali tudi razna podvodna dela in varovanja.
Leta2001, ko smo reorganizirali Podvodno reševalno enoto 
znotraj SPZ, je postala naša ekipa za reševanje del reševalne 
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postaje Ljubljana. Istega leta smo sodelovali pri organizaciji 
vaje Vlak 2001.
Sprememba zakona o potapljanju na Hrvaškem je pomenila 
pomemben prelom. Potrebno je bilo vzpostaviti sodelova-
nje s potapljaškimi centri, bolj izkušeni potapljači pa smo si 
pomagali s potapljaškimi dnevniki. Zanimanje za potapljanje 
je nekoliko upadlo, kljub temu pa smo imeli ob 30-letnici 
leta 2004 že več kot 60 članic in članov društva. Ob tej pri-
ložnosti je Lubo Odlazek povzel zgodovino društva in izdal 
Kroniko potapljanja v Trbovljah, hkrati je postal tudi častni 
član društva. Od SPZ, Občine Trbovlje in drugih organizacij 
smo prejeli številna priznanja.
Leta2005 smo zamenjali barko in se naslednjih nekaj let po-
tapljali z barko Ščedro. Skladno z interesi smo tako spomladi 
kot jeseni organizirali enotedenski tabor. Veliko smo se po-
tapljali tudi na Rabu, saj sodelujemo s tamkajšnjim društvom 
KPA Amfora, oni pa so nas obiskali na potapljaškem pikniku 
v Trbovljah. Članstvo društva se je pričelo približevati stotici. 
Poleg potapljanja smo pričeli z organizacijo potapljaških ve-
leslalomov. Prvič smo to aktivnost organizirali na Rogli, nato 
še dvakrat na Krvavcu. Žal zanimanje vsako leto upada, zato 
smo s tem bili prisiljeni prenehati.Leta2011 smo se kot društvo 
prvič skupaj odpravili na celotedensko potapljanje na Rdeče 
morje, v letu 2013 smo se podali še na Tenerife.
To je bilo nekaj naše zgodovine in opisa za nostalgike …

Kako pa društvo deluje danes?
Ponosni smo, da še vedno delujemo povsem na prostovolj-
ni osnovi. Društvo združuje potapljače različnih kategorij in 
šol ter druge ljubitelje morja iz celotnega Zasavja in bližnje 
okolice. Skozi vse leto se vsak petek zvečer tradicionalno 
zbiramo v klubskih prostorih. Ob lignjih in kozarčku pijače 
obujamo spomine in načrtujemo prihodnost. Vsako leto v je-
senskem času organiziramo potapljaški piknik in konec leta 
novoletno zabavo.

Med letom organiziramo različne aktivnosti, srečanja, dogodke. 
Poudarek je seveda na potopih in izobraževanju. Največ se potap-
ljamo pri Toniju v Pinezičih na Krku in vsako leto organiziramo eno-
tedenski potapljaški tabor. Pri izobraževanju se držimo šole CMAS, 
opravljamo vse kategorije tečajev od P1 do P3, redno obnavljamo 
tečaje DAN Oxigen Provider in Nitrox. Redno opravljamo različne 
predstavitve in predavanja o potapljanju in potapljaški opremi, pa 
naj bo to v naših prostorih, po šolah, v okviru civilne zaščite ali pa 
na letnem bazenu za Zavod za šport Trbovlje.
Lahko se pohvalimo,da je društvo dobro opremljeno s potapljaško 
opremo. Vsem članicam in članom društva je na voljo za izposojo, 
na društvenih akcijah in tečajih pa jo lahko uporabljajo brezplačno.
Pomemben del našega društva je tudi reševalna enota, ki je del 
Podvodne reševalne službe znotraj SPZ. Aktivno sodelujemo tudi 
z drugimi enotami s področja zaščite in reševanja (gasilci, brodarji, 
kinologi). Prav tako zgledno sodelujemo z vsemi tremi zasavskimi 
občinami.
Društvo za podvodne dejavnosti Trbovlje bo konec tega leta pra-
znovalo 40-letnico delovanja. Dogodek bomo predvidoma obele-
žili v začetku leta 2015. Veliko dogodkov in potopov je že za nami 
in upamo, da še več pred nami. Z željo, da bomo še naprej ostali 
skupaj in se potapljali varno.
Srečno!

Opomba:
Zgodovina je večinoma povzeta po Kroniki potapljanja v 
Trbovljah, ki je izšla ob 30-letnici delovanja društva (avtor 
Leopold Odlazek)
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Letošnje Državno in odprto prvenstvo v 
podvodni fotografiji DRM Open 14 je potekalo 
27. in 28. septembra v Piranu.” 

DRM Open je tako imenovano »splash in« tekmovanje, kar pomeni, 
da tekmovalci fotografije naredijo na licu mesta v istem časovnem 
okviru in istem akvatoriju. Štart je bil ob 10:30 uri, ko so fotografi 
dobili dovoljenje za vstop v vodo. Od tega trenutka dalje so imeli 
pet ur časa, da posnamejo fotografije, ki ustrezajo trem kategorijam. 
Kakršnakoli obdelava fotografij ni bila dovoljena, fotograf pa je moral 
do 16:00 ure oddati spominsko kartico, na kateri ni smelo biti več kot 
100 podvodnih fotografij.
Ena izmed kategorij, v katerih se je tekmovalo, je bila Širokokotna 
fotografija, kjer se pričakujejo fotografije, narejene s širokokotno 
tehniko, motivi pa lahko zajemajo podvodni ambient, ribe, potapljače 
in tudi pol-pol fotografije (del pod vodo, del nad vodo), kjer mora 
predstavljati podvodni del vsaj 50 % slike.
Druga kategorija je bila Makro fotografija, kjer se pričakujejo fo-
tografije drobnih živih bitij ali detajlov podvodne flore ali favne. V 
to kategorijo ne spadajo fotografije rib ali detajlov ribe. Dovoljena 
je raba vseh vrst objektivov in nastavkov, s tem da daljša stranica 
fotografije ne sme presegati 10 cm območja v naravi.
Zadnja kategorija je bila Riba. To je tematska kategorija, kjer se 
pričakuje fotografijo ribe, pa naj bo to samo podrobnost na ribi ali 
pa cela jata. Kot zanimivost povem, da morski konjiček spada med 
ribe in je v tej kategoriji dovoljen.
Tekmovanja se je letos udeležilo 10 slovenskih in 6 italijanskih foto-
grafov. 7 tekmovalcev se je pomerilo v tekmovalni skupini kompaktnih 
aparatov, 9 pa v skupini zrcalno-refleksnih. 
Organizator je fotografije prenesel na svoj računalnik, tekmovalci 
pa so popoldne kartice prejeli na Morski biološki postaji, kjer so 
imeli dve uri časa, da so na prenosnih računalnikih izbrali ustrezne 
fotografije. Ob predaji izbranih fotografij jih je organizator presnel, 
vsak tekmovalec pa je še enkrat preveril sliko in morebitne rotacije 
ter preslikave. V vsako kategorijo se je oddalo po eno fotografijo.
V nedeljo zjutraj se je zbrala žirija v dvorani Morske biološke postaje 
in ocenjevanje se je začelo. Žirijo so sestavljali Borut Furlan, Milan 
Tomažin - Tyson in Irena Čok.

DP FOTO IN DRM OPEN 2014
Tekst: Jure Gasparič • Foto: posamezni avtorji, podelitev Irena Čok

1.mesto-riba-kompakt: Marko Gasparič

2.mesto-wide-kompakt: Marko Gasparič
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Zaključna prireditev se je začela s pozdravnim na-
govorom organizatorja, čemur je sledila projekcija 
vseh tekmovalnih fotografij. Navzoči so bili deležni 
tudi določenih komentarjev in pojasnil s strani žirije, 
ki je več časa namenila višje uvrščenim fotografijam.
Med kompaktnimi aparati je prvo mesto zasedel Um-
berto Lucardi (ITA), ki je z dvema prvima in enim 
drugim mestom dosegel v skupnem seštevku najvišje 
število točk. Drugo mesto v skupnem seštevku je do-
segel Marko Gasparič (SLO), ki je v posamičnih ka-
tegorijah zasedel eno prvo in dve drugi mesti. Tretje 
mesto je osvojil Jurij Žvan (SLO).
V tekmovalni kategoriji zrcalno-refleksnih aparatov 
je prvo mesto osvojil Tomaž Volaj (SLO), ki je v po-
sameznih kategorijah zasedel dve prvi in eno tretje 
mesto. Drugo mesto je zasedel njegov klubski kolega 
Grega Verč (SLO), tretje mesto pa Hinko Šolinc (SLO).
Najlepši posnetek tekmovanja je dosegel Davide 
Lombroso (ITA) s fotografijo v kategoriji Riba.
Po končani podelitvi bogatih nagrad in razglasitvi 
zmagovalcev je sledila zakuska, ki je potekala v pri-
jetnem vzdušju in vzpodbudila prijateljski pogovor 
med tekmovalci in žirijo. Za izpeljavo tekmovanja bi 
se želel zahvaliti celotni organizaciji DRM Ljubljana 
in seveda sponzorjem, ki so nam podarili lepe nagra-
de ter poskrbeli za visok nivo tekmovanja. Podjetje 
Reef je poklonilo praktične nagrade. Center Subnet 
Piran nam je nudil logistično podporo in štabni pros-
tor za organizatorje, hkrati pa so poklonili darilne 
bone. Potapljaški center Subaquatiq, ki je podaril 2x 
potapljaški dan, 2x potapljaški vikend. MM Sub iz Lju-
bljane, ki je poklonil bone za servis regulatorjev. Po-
kale, medalje in priznanja nam je letos ponovno pok-
lonilo podjetje DVZ Ponikve, ki je za naša tekmovanja 
izdelalo visokokakovostne unikatne kovinske izdelke 
in papirna priznanja. Posebej se moram zahvaliti še 
podjetju Okolje Piran, ki je za udeležence tekmovanja 
odobrilo brezplačno parkiranje na parkirišču Fornače 
v soboto in nedeljo, Morski biološki postaji, ki nam 
je omogočila uporabo svojih prostorov in nočitev za 
tekmovalce. Navsezadnje se moram zahvaliti še Vi-
nogradništvu in kletarstvu Danimir Čok za steklenice 
prvovrstnega refoška in Slovenski potapljaški zvezi 
za finančno podporo.

1.mesto-makro-DSLR: Tomaž Volaj

2.mesto-wide-DSLR: Grega Verč

1.mesto-riba-DSLR: Davide Lombroso

1.mesto-wide-kompakt: Umberto Lucardi
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Tekst: Rok Kovačič • Foto: posamezni avtorji

Prvo CMAS evropsko prvenstvo v podvodni fotografiji je potekalo od 
3. do 8. septembra 2014 na otoku Graciosa na Azorih. Slovenijo je 
zastopala ekipa v sestavi Hinko Šolinc kot fotograf in Mojca Šimnic 
Šolinc kot asistentka. CMAS je organizacijo prvenstva zaupal Portugal-
ski federaciji za podvodne dejavnosti (FPA), ki je že bila organizatorica 
odprtih mednarodnih prvenstev v podvodni fotografiji.
Tekmovanja se je udeležilo 15 fotografov in 15 modelov iz devetih 
držav: Nemčija, Hrvaška, Slovenija, Španija, Francija, Nizozemska, 
Italija, Portugalska in Turčija. Razmere za tekmovalce niso bile naju-
godnejše, saj je bilo občasno prisotno slabo vreme z visokimi valovi. 
Sicer je bila vidljivost dobra, ca. 20 m in temperature vode 23 °C.
Po dveh tekmovalnih dneh in štirih potopih so morali tekmovalci od-
dati za vsako kategorijo po eno fotografijo na ocenjevanje žiriji. Pet 
članov žirije, v mednarodni zasedbi, je izbralo najboljših 10 fotografij 
iz vsake kategorije in jih v živo ocenjevalo. Tekmovanje je potekalo v 
standardnih kategorijah: Riba, Makro, Makro tema (ožigalkarji), Široki 
kot in Široki kot s potapljačem. Za razliko od preteklih svetovnih pr-
venstev je bila tokrat dovoljena uporaba vseh funkcij aparata, vključno 
z manipulacijo slike v aparatu. Končna uvrstitev je bila odvisna od 
števila zbranih točk v posamezni kategoriji, pri čemer se je upoštevalo 
Fibonaccijevo zaporedje.
Najbolje so se odrezali Turki in obe ekipi iz Italije. V skupni razvrstitvi 
so na stopničkah slavili (1) Cenk Celanoglu, (2) Michele Davino in (3) 
Stefano Gradi. Slovenska ekipa je v Makru zasedla sedmo, v Makru s 
temo pa osmo mesto in skupno končala na trinajstem mestu. Žal se v 
kategoriji Riba, kljub dobri fotografiji, niso uspeli uvrstiti med najboljše, 
saj je bila fotografija po mnenju žirije nekoliko pretemna.
Iskrene čestitke ekipi za dosežene rezultate.

Slovenija je osvojila uvrstitev med najboljših 
deset v dveh kategorijah in skupno zasedla 
13. mesto na prvem evropskem prvenstvu v 
podvodni fotografiji na Azorih. ”

CMAS EVROPSKO PRVENSTVO 
V PODVODNI FOTOGRAFIJI 2014

1.mesto-riba: Michele Davino

1.mesto-makro: Kerim Sabuncuoglu

Rok Kovačič je svetovni prvak 
v podvodni fotografiji.

rokkov@gmail.com
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Rezultati:
Kategorija - Riba
1.  Michele Davino - Italy         
2.  Stefano Gradi - Italy           
3.  Jos Broere - Netherlands        

Kategorija - Makro
1.  Kerim Sabuncuoglu - Turkey
2.  Cenk Ceylanoglu - Turkey
3.  Marc Gimenez Larrea - Spain

Kategorija - Makro Tema
1.  Cenk Ceylanoglu - Turkey
2.  Rui Bernando - Portugal
3.  Yeray Delgado Dorta - Spain

Kategorija - Wide
1.  Marc Gimenez Larrea - Spain
2.  Filomena Sa Pinto - Portugal
3.  Michele Davino - Italy

Kategorija - WideModel
1.  Yeray Delgado Dorta - Spain
2.  Stefano Gradi - Italy
3.  Damir Zurub - Croatia

Skupna uvrstitev:
1. Cenk Celanoglu - Turkey - 111
2. Michele Davino - Italy - 99
3. Stefano Gradi - Italy - 84

1.mesto-wide: Marca Gimenez Larrea

1.mesto-makro tema: Cenk Ceylanoglu

1.mesto-wide model: Yeray Delgado Dorta

7.mesto-makro: Hinko Šolinc
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Lepi jesenski dnevi, ki so se začeli z oktobrom, so obetali lep 
zaključek državnega prvenstva, ki že tradicionalno poteka prvo 
soboto v oktobru. Kot lanskim zmagovalcem je naloga organiza-
torja pripadla RPD Piran, ki ima veliko tekmovalcev in dolgoletne 
izkušnje. V petek, po zaključeni registraciji in torej še pred tek-
mo samo, sta se zgodili prvi presenečenji. Dva od treh vodilnih v 
državnem prvenstvu, Moreno Matijašič in Sašo Moškon, se nista 
registrirala. Za razliko od nekaterih drugih športov je bila njuna 
odpoved nastopa na tekmi nujna zaradi zdravstvenih težav. Žal 
se je njuno okrevanje preveč zavleklo. Tretji od vodilnih, Robert 
Podgoršek, pa kljub temu ni nič manj zavzeto šel v navidezno lažji 
boj za naslov državnega prvaka.
V soboto zjutraj so se na mirnem morju ob pomolu v Izoli zbrali čol-
ni s 15 tekmovalci. Eden je žal zamudil štart zaradi »zdravstvenih« 
težav barke, ki pa se jih na srečo pogosto odpravi hitreje kot pri 
ljudeh. Tako je s precejšnjo zamudo začel nastop 16. tekmovalec. 
Burja pred tekmo je razjasnila nebo, žal pa je bila povsem obratna 
slika v vodi, kjer je bila zelo slaba vidljivost na vseh globinah. Če 
tekmovalci v našem morju tarnajo nad vidljivostjo, potem je bila res 
slaba. Po tekmi je bilo zato slišati precej več zgodb kot običajno 
o veljavnih ribah, ki so priplavale iz »megle«, bile vidne za nekaj 
trenutkov in spet »izginile«. Razmere, ki so dajale več možnosti 
ribam kot lovcem. Kljub vsemu pa se lovci niso dali.
Po 13.00 uri smo se začeli zbirati v Piranu, kjer je bila predaja ulova. 
Skladno z novimi priporočili, so tekmovalci oddajali ulov v belih 
vrečah in ne na žicah. Tako se ne vidijo ulovljene ribe, težo pa 
smo ob predaji ocenjevali po napenjanju mišic prenašalcev ulova. 
Mogoče se je tudi zato trg pred akvarijem precej napolnil, ko se 
je začelo tehtanje. Med ulovljenimi je bilo kar nekaj neveljavnih 
rib, kar je še ena posledica slabe vidljivosti, saj ob vseh nalogah 
zmanjka časa za »tehtanje« pred strelom. Tako je slaba polovica 
tekmovalcev ostala brez točk, čeprav sicer ne brez ulova. 

Letošnje državno prvenstvo v podvodnem 
lovu je bilo precej izenačeno in kazalo je na 
razburljiv zaključek. Zaradi spleta okoliščin pa 
se je končna posamična razvrstitev razpletla 
precej nepričakovano.” 

LOVCI V KALNEM
Tekst: Marko Šifrar • Foto: Silvo Vran

Najboljši pa se ne vračajo brez ulova. Zmagovalec tekme za držav-
no prvenstvo in državni prvak je postal Robert Podgoršek (Kraška 
mornarica). Tako se je Robert po daljši odsotnosti s tekmovanj vrnil 
z odliko (bil je najboljši Slovenec tudi v 2. krogu). Za njim se je uvrstil, 
tako na tekmi kot v skupni razvrstitvi za državno prvenstvo, Dušan 
Krajnik (RPD Piran). Le ta dva tekmovalca sta letos na vseh treh tek-
mah imela veljavni ulov in zato zajetno prednost točk pred ostalimi, ki 
jim je vsaj na eni tekmi »spodletelo« zaradi rib, zdravja, ... Tretje mesto 
na tekmi, ki je štela za državno prvenstvo, je osvojil član domačega 
društva Dušan Erjavec (RPD Piran), ki je tudi ulovil največjo ribo na 
tekmi – 1308-gramskega ciplja. Dušan je na slovenskih tekmah odličen 
in bi z manjšim ulovom v Nerezinah lahko osvojil bron tudi v skupni 
razvrstitvi, tako pa je pristal na 5. mestu skupno. Pa morda prihodnjič ...
Tretje mesto v končni razvrstitvi za državno prvenstvo je tako pripad-
lo najboljšemu izmed (vsaj enkrat) neuvrščenih, bivšemu državnemu 
prvaku Morenu Matijašiču (RPD Piran). Za njim pa je bil bivši državni 
podprvak Sašo Moškon (RČD Porporella). 

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

sport@spz.si
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Ekipni vrstni red prvih treh ekip je enak lanskemu: prvaki so RPD Piran, 
podprvaki RČD Porporella in na tretjem mestu DVŠ Triton.
Tekma je bila odprtega tipa in udeležila sta se je dva hrvaška tekmovalca 
iz SPRK Pelegrin iz Umaga, ki sta zaokrožila slovenske tekmovalce z ve-
ljavno ribo in tako je zmagovalec 2. odprtega mednarodnega prvenstva 
Primorske v podvodnem lovu postal Zoran Ščulac. Pri uspehu mu je 
pomagal barkarjol Moreno Matijašič, ki je vodil gosta do lokacij, ki jih 
odlično pozna. Moreno je tako pokazal, da je velik tekmovalec, ne le 
kadar tekmuje. Kljub nezmožnosti potapljanja je pokazal, da ljubi ta šport, 
in pomagal drugim pri rezultatih.
Za konec čestitke vsem tekmovalcem in organizatorjem, ki so pripravili pri-
jeten zaključek z večerjo in s podelitvijo, na katero so med drugim povabili 
tudi nekdanje odlične reprezentante: Vaneta Fortiča, Tomaža Favaia, Emila 
Mevlo, Franka Orla in Alda Basiacca. Tako je zaključek tekmovanja bilo ne 
le druženje tekmovalcev iz različnih društev, pač pa tudi različnih generacij. 
Ob projekcijah fotografij Silva Vrana iz različnih obdobij in dogodkov so 
spomini postali še toliko bolj živi. Dogodek, ki ga velja kmalu ponoviti.

Izkoristili smo možnost, ki nam jo daje članstvo v 
Olimpijskem komiteju Slovenije in majice kreirali 
v skladu s priporočili za naše športne reprezen-
tance. Majice so v kombinaciji zelene, modre in 
bele barve, Triglav kot nosilni grafični element pa 
smo stilizirali z valovanjem, ki simbolno ponazar-
ja vodo, kjer se potapljamo. Pod valovanjem je 
enakomerna modrina, ki simbolizira svet tišine v 
modrini podvodnega sveta, bela barva na vrhu pa 
ponazarja svetlobo, proti kateri se zmeraj usmeri-
mo ob koncu potopa.
Na razpolago je več grafičnih različic. Osnovna 
majica Slovenske potapljaške zveze ima na srčni 
strani logotip SPZ. Za društva smo pripravili mož-
nost, da se na srčno stran natisne logotip matič-
nega društva, grb SPZ pa je na rokavu. Športna 
različica, ki je hkrati tudi dres slovenskih repre-
zentanc v podvodnih športih pa ima na srčni strani 
slovenski grb, na rokavu pa logotip SPZ. V vseh 
primerih obstoji tudi možnost dotiska logotipov 
vaših morebitnih sponzorjev.
Majice so sešite v Sloveniji iz zelo kvalitetnih ma-
terialov. Kroj je moderen, namenjen posebej za 
moške in ženske, v standardnih velikostih od S 
do XXL. 
Majice SPZ so članom na voljo po promocijski ceni 
25 €, vsem društvom pa jih bo SPZ zagotovila z 
dotiskom društvenega logotipa po nabavni ceni. 
Informacije in naročila na spz@spz.si. 

dr. Mitja Slavinec

SPZ MAJICE
V prejšnji številki revije Potapljač 
smo napovedali nove SPZ majice, 
ki jih vsi zainteresirani že lahko 
naročite. 

Tekst: dr. Mitja Slavinec

LOGO
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Na drugi strani je bila režiserka Haidy Kancler, ki je želela snemati 
podvodni film, in me vprašala, kakšne načrte imam za naslednjo 
sezono. Takrat je dokončno padla odločitev, da bom v sezoni 2014 
ponovno postavljal globinske rekorde. 
Skandalopetra predstavlja zgodovinski začetek globinskega pro-
stega potapljanja. To obliko potapljanja so uporabljali pred 4000 
leti potapljači v antični Grčiji, ki so nabirali spužve. Skandalopetra je 
kamen, navadno iz marmorja ali granita, ki tehta med 8 in 14 kg in 
ima hidrodinamično obliko. Potapljanje skandalopetra je sestavlje-
no iz potopa v globino s pomočjo omenjenega kamna, vezanega 
na vrv. Na površino pa potapljača skupaj s kamnom s pomočjo vrvi 
potegne pomočnik na čolnu. Za to nalogo sem zadolžil Sandija 
Bitenca in kot rezervo Aleša Potrča. Med tovrstnim potapljanjem 
potapljaču ni dovoljeno uporabljati potapljaške obleke, maske in 
plavuti, zaradi česar je takšno potapljanje še posebej zahtevno. Za 
priznavanje rekorda je bila odgovorna potapljaška šola PSS. Da je 
bilo vse izvedeno po pravilih PSS, je skrbel sodnik Klemen Tasič. 
Za posredovanje v primeru hujših zapletov pa je bil na čolnu še 
zdravnik Tjaž Ocepek, dr. med. 
Priprave za ta podvig so se intenzivno začele že zgodaj spomladi. 
Sprva sem načrtoval postavljanje rekorda na globino 111 m v za-
četku julija, a sem zaradi obilice dela in rojstva drugega sina, ki je 
imel rok v sredini julija, termin prestavil na september. Konec junija 

POSTAVLJANJE SVETOVNEGA 
REKORDA V SKANDALOPETRI

Tekst: Jure Daić • Foto: Humo Esad in Tina Vlaho

Ideja o postavljanju svetovnega rekorda 
v starogrški disciplini skandalopetra je v 
meni zorela že dlje časa. Nekega dne, ko 
sem se vozil v avtu, je zazvonil telefon.”

je Nemec Abdreas Guldner postavil nov svetovni rekord 112 m in 
tako sem svojo ciljano globino premaknil na 113 m. 
Čez poletje sem zelo intenzivno treniral in moja forma se je 
vztrajno stopnjevala. Po treh letih brez globinskih rekordov sem 
ponovno začutil veliko željo po osvajanju globin in tako sem se 
avgusta poln pričakovanj odpravil na morje. Treningi so šli odlično, 
po adaptaciji sem začel postopno napredovati vedno globlje in 
tako sem na treningih prišel do globine 100 m. Treningi so bili v 
idealnih pogojih in na vseh potopih sem imel veliko rezerve. Sledil 
je zadnji teden pred postavljanjem rekorda in takrat se je na žalost 
poslabšalo vreme. V tem tednu sem načrtoval postavljanje več 
državnih rekordov, a sem prve tri dni samo spremljal močno burjo, 
ki ni in ni prenehala. 
V četrtek, 4. 9. 2014, je bilo vreme kot nalašč za postavljanje rekor-
dov. V spremenljivi obtežitvi sem najavil globino 106 m. Brezvetr-
je, sonce in dobra vidljivost v vodi so poskrbeli, da sem se pred 
potopom odlično počutil. Ob 10.00 uri sem imel dogovorjen štart 
in 15 min pred tem sem dobil dobro poznan občutek, ko vem, da 
mi bo uspelo. Vrhunsko počutje me je napolnilo z optimizmom in 
tako sem se uspel dobro sprostiti.
Naredil sem zadnji vdih in se potopil. Zaradi polnega vdiha sem 
začel padati počasneje, kot sem načrtoval. Šele na 30 m globine 
sem dobil želeno hitrost. Pot navzdol se je zato zavlekla predolgo. 
Po točno dveh minutah padanja sem prispel na globino 107 m. Na 
tej globini se je pojavila precej močna dušikova omama oziroma 
globinska pijanost. Omama mi je zbegala misli in celo pot proti 
površini sem razmišljal o izgubi zavesti, kar je zelo neprimerna 
misel za potapljače. Kljub temu sem s polno močjo priplaval do 
površine in sem šele po 3 min in 31 s od štarta ponovno zadihal. Po 
opravljenem protokolu sem moral počakati par sekund na sodniški 
karton. Glavni sodnik Hrvat Vedran Milat mi je pokazal bel karton, 
kar pomeni veljaven potop. Zelo sem se veselil novega državnega 
rekorda in naziva najglobljega Slovenca v prostem potapljanju.
Dan pred rekordom sem naredil plitek trening, da se je uigrala 
celotna ekipa varnostnih potapljačev, ki jih je vodil Dado Podnar. V 
času rekorda sem imel dva potapljača na 113 m globine, dva na 80 
in dva na 50 m. Vsak varnostni potapljač je imel rezervno jeklen-
ko za mene, tako da bi se lahko v primeru težav varno in počasi 
dvignil z njimi. Na 50 m me je čakala potapljaška obleka, tako da 
bi se lahko oblekel in začel s postopno dekompresijo. Do globine 
40 m pa je bilo pet varnostnih potapljačev z jeklenkami in apne-
ista. Generalka je uspela in opravili smo še zadnja usklajevanja 

Jure Daić je vrhunski prosti 
potapljač, večkratni rekorder 
in prvak Slovenije.  

jure@h2oteam.com
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pred rekordom. Zvečer je sledila še tiskovna konferenca 
za medije in zaključna dela v organizaciji. Spat sem se 
odpravil dovolj zgodaj, saj me je zjutraj čakal veliki dan.
Ob točno dogovorjeni uri so tehnični potapljači začeli s 
svojimi potopi in imel sem 10 min časa, preden pridejo na 
svoje pozicije. V tem času sem opravil avtogeni trening, 
ki sva ga s športnim psihologom Zdravkom Strnišo prip-
ravila posebej za ta potop. Pred štartom sem začutil, da 
sem res vrhunsko pripravljen. Naredil sem še zadnji vdih 
in skočil v vodo. Na čolnu sem se dobro pregrel, tako da 
mi temperaturni šok ni povzročal težav. Na 20 m globine 
sem zajadral v mrzlo vodo in tam se je končal prijeten 
del potopa. Začel sem se boriti z mrazom in čez par se-
kund sem ga premagal. Po telesu več nisem čutil mraza, 
ampak samo iglice, ki me pikajo, in tudi te sem kmalu 
odmislil. Začel sem se koncentrirati na izenačevanje s 
tehniko »mouth fill«, kjer preselim zrak iz pljuč v ličnice in 
ga tam zadržim za izenačevanje pritiska v ušesih. To je 
najbolj kritičen del potopa, saj je od tega odvisno, kako 
globoko bom lahko še izenačil. Začutil sem, da je »mouth 
filla« še dovolj in da bom uspešno zaključil potop. V tistem 
trenutku se je kamen ustavil in nisem se mogel načuditi, 
kako enostavno je bilo doseči 113 m globine. Užival sem 
med hitrim vračanjem na površino in takrat sem tudi dojel, 
da imam zelo močno globinsko pijanost. Predvidevam, 
da je bila močnejša zaradi mrzle vode na globini. Kmalu 
sem zagledal varnostna potapljača Andreja Ropreta in 
Jureta Kompana, ki sta me čakala na 40 m oziroma na 
30 m globine. Spominjam se prihoda v pas tople vode 
in kmalu za tem je sledil prvi vdih. Zelo hitro sem pred 
sodnikom opravil protokol, ki je znak, da sem pri zavesti 
zaključil potop. 
Moje veselje o postavljenem svetovnem rekordu pa se 
je hitro končalo. Pogledal sem na uro, kjer je pisalo 94 
m. Dojel sem, da so me prehitro zaustavili, in takoj so 
mi sami razložili, da se je vrv na čolnu zapletla in je niso 
uspeli razvozlati. Nisem mogel skriti razočaranja. Potop 
mi je šel kot po maslu in prepričan sem, da bi brez težave 
dosegel globino 113 m. Tudi vsa podporna ekipa je ostala 
brez besed. Nemo so se gledali, saj so vedeli, da so mi 
nehote ustavili odličen potop. 
Po potopu sem se za 5 min vrnil na globino 5 m, kjer sem 
naredil preventivni dekompresijski postanek, za prepreči-
tev dekompresijske bolezni. Po tem sem novinarjem raz-
ložil, kaj je šlo narobe. Čez kakšnih 15 min sem ponovno 
umiril čustva in sem začel razmišljat o naslednjem dnevu, 
ko bom ponovno naskakoval svetovni rekord.

Postavljanje rekorda je bilo zaradi slabe vremenske napovedi presta-
vljeno na zgodnje jutranje ure. Na lokacijo smo se odpravili že pred 
osmo uro zjutraj, da bi ujeli še zadnje okno pred slabim vremenom. Vsi 
smo prispeli ob dogovorjenem času, vendar se je veter že začel jačati 
in pojavljati so se začeli neprijetni valovi. Tehnični varnostni potapljači, 
ki bi se morali potopiti na globino 110 in 80 m, so morali svoje potope 
zaradi varnosti odpovedati. Tudi morski tok je bil premočan in tako je 
padla težka odločitev, da se postavljanje rekorda odpove. 
Vsi člani ekipe in tudi sam smo sprva obžalovali tehnično napako, ki je 
ustavila sobotni sanjski potop. A kmalu smo potegnili črto nad celotnim 
podvigom in se optimistično zazrli v prihodnost. Pomembno je, da se 
nihče med postavljanja rekorda ni poškodoval, preživeli smo super čas 
na morju, tekom priprav sem naredil pet potopov, globljih od 90 in 100 
m. Navsezadnje sem naredil državna rekorda -106 m v spremenljivi 
obtežitvi in v skandalopetri 94 m, postal sem najgloblji Slovenec na 
vdih in za mano je še eno nepozabno doživetje, ki ga bom lahko razlagal 
vnukom.
Pomembneje je, da sem vse potope opravil varno, kot pa da bi na silo 
poizkušali izpeljati celoten potop. Igranje s sinovoma je dosti lepša stvar 
od potapljanja in raje se potapljam 99,9 % varno, kot pa da bi šel z glavo 
skozi zid. Življenja brez družine in potapljanja si ne predstavljam, zato 
sem pripravljen storiti vse, da bi bili moji potopi maksimalno varni. Tudi 
izgubljenega zadnjega dne, ko nam je ponagajalo vreme, ne obžalujem. 
V ta projekt sem šel odločen, da bom maksimalno delal na varnosti 
in prekinil vsak potop, v kolikor bom začutil najmanjšo nevarnost. 
V projekt sem vložil zelo veliko truda in denarja, a kljub temu da nisem 
postavil svetovnega rekorda, sem zelo zadovoljen. 
Ker ljubim statistike, sem izračunal, koliko ljudi je sodelovalo v projek-
tu. V moji ožji ekipi je bilo 6 članov. Imel sem 6 tehničnih potapljačev 
na globinah od 110 do 50 m in še 5 potapljačev na globini od 40 m do 
površine. Prisotni so bili fotografi, snemalci, sodniki, vozniki čolnov in 
skuterjev, vse skupaj nas je bilo ca. 30. Na dan rekorda je bilo prisotnih 
skoraj 20 novinarjev in na ladji so prosta mesta zasedli še prijatelji iz 
Slovenije. Na dan rekorda smo imeli na lokaciji 7 čolnov, na katere smo 
namestili teh 60 ljudi. 

oderman
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DIVESTRONG d.o.o. – SPZ CENTER***
Gerbičeva 61, 1000 Ljubljana 
www.divestrong.si, e-mail:  info@dives-
trong.si, tel.: 040 626 526.
Center članom SPZ nudi 10 % popusta 
na storitve in pri nakupu potapljaške 
opreme ter 30 % inštruktorjem pri naku-
pu 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-ma-
ris.si, tel.: 041 404 134.
Center članom SPZ nudi 10 % popusta 
na storitve in pri nakupu potapljaške 
opreme ter 20 % inštruktorjem pri naku-
pu potapljaške opreme.
V centru se lahko včlanite v SPZ.

SHARKY – SPZ CENTER***
Plaža v Fiesi, 6330 Piran 
www.sharky.si, e-mail:  info@sharky.si, 
tel.: 070 111 112.
Center članom SPZ nudi 10 % popusta 
na storitve, 11 % pri nakupu potapljaške 
opreme ter 20 % inštruktorjem pri naku-
pu potapljaške opreme.
V centru se lahko včlanite v SPZ.

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.

MARSA 

ALAM
Tukaj spoštujejo prostranost.
Tukaj najprej postavijo ograjo

in skrbijo za izgled strogo le znotraj nje.
Ograje so običajno zidane.

Da preprečijo vetru, ki tukaj stalno piha, 
prinašati tavajoče smeti.

Če kaj počnejo,
je to jasno videti v okolici.

Povsod okrog odložene stare gume pri 
vulkanizerju,

razbito ali še ne posodje pri izdelovalcu 
keramike,

zapuščeni, zarjaveli skeleti tovornjakov 
sredi peska,

ker jih vojska, ki je povsod, le da je malo 
manj opazna,

ni več potrebovala.
Če so kdaj hoteli zemljino,

ki je tukaj sestavljena iz peska in grobo 
zdrobljenega kamenja,

je luknja v pokrajini ostala.
Če so je imeli odveč,

so ostali kupi, vsuti iz kamionov.
Pokrajina tako izgleda prebodena in posu-

ta s spuščaji.
Iz te boleče zapuščenosti vznikne

čudovito okrašena visoka zidana ograja
in prereže peščeno prostranost.

V ravni črti se razteza od ceste vse do 
obale prostrane modrine.

V suho pokrajino zareže malo kvadratno 
mesto.

Iz zunanje strani oblegano s plazečimi se 
plastičnimi vrečkami, od znotraj čudovit 

sveže urejen raj.
In širok nasmeh strežaja, ki plane po kovč-

kih in mi tako olajša prihod,
tudi ta ni pristen.

On to počne za dvoevrski kovanec.

POTAPLJAŠKI 
CENTRI SPZ

Tekst: Milan Novak • Foto: arhiv

JEKLENKA 
SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

15L - dvojni 
ventil

Cena za člane SPZ:      

      259 EUR

OCEANIK
Potapljaška trgovina
trgovina@oceanik.eu
041 854 118

NOŽ SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

AQUA LUNG 

Squeeze Lock

DIVESTRONG d.o.o. 
Gerbičeva 61
1000 Ljubljana
T: 040 626 526 
E: info@divestrong.si
www.divestrong.si

Redna cena:      

   33 EUR

Cena za člane SPZ:      

   25 EUR

Super nož
za super ceno!
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DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR

POKROVITELJ KOLEDARJEV
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REGULATOR 
SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

ENODELNA
POTAPLJAŠKA OBLEKA

MK2/R095
SCUBAPRO
ONEFLEX 5 mm

Cena za člane SPZ:     155 EUR Cena za člane SPZ:     130 EUR

Redna cena:     219 EUR Redna cena:     195 EUR

Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana
T: 01 563 2177 | F: 01 563 2178 | M: 041 676 279, 
M: 040 584 584 | E: scubacenter@scubatom.net 

PODVODNA KAMERA SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

Cena za člane SPZ:      405 EUR

Redna cena:     449 EUR

DIVESTRONG d.o.o. 
Gerbičeva 61, 1000 Ljubljana
T: 040 626 526, E: info@divestrong.si
www.divestrong.si

GoPro HERO 3 + Black edition

GoPro HD kamere
in dodatki za kamere!
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SPZ 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 rešit-
ev 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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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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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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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 potapljaške opreme 

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

BELINDA SPORT TRGOVINA 
Mlinska 1, 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, pregled gasilnikov in druge storitve.

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

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 d.o.o.
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

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

VINTER ŠPORT Martin VINTER s.p. 
Črešnjevec 27, 2310 Slovenska Bistrica
Tel.: 051-420-864, info@vinter-sport.com, www.vinter-sport.com
10 % popust ob nakupu in servisu potapljaške opreme, servisu gasilnih 
aparatov, hidrantov in IDA.
Popuste pri izdelavi športnih oblačil, delovnih oblačil in oblačil za prosti čas in 
na vezenje, tisk in print na oblačila…

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. 

VINTER ŠPORT

SPZ SPONZORJI
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Ime:

Priimek:

Naslov:

Pošta:

e-mail:

Kraj in datum:

ČLANSTVO SPZ - 32€
SPZ ZAČETNIK - 20€
DRUŽINSKI ČLAN - 20€

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

Telefon:

Podpis:

Označite izbrano naročnino in naročilnico pošljite na naslov: SPZ Celovška 25, 1000 Ljubljana ali na e-mail: 
racun@spz.si




