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Slovenska potapljaška zveza bo v 
sodelovanju z organizatorji blejskega 
filmskega festivala posebno pozornost 
namenila ekološkim akcijam našega 
podvodnega sveta. 

Čistilne akcije potapljaških društev potekajo že več let, zato 
smo se odločili, da tiste z najdaljšo tradicijo (Drava, Lju-
bljanica, Krka, Bled in morje) povežemo, k sodelovanju pa 
vabimo tudi vse druge. Rezultate bomo trajnostno spremljali 
in jih primerjalno vrednotili, kar bo ob neposrednem učinku 
očiščenja slovenskih voda, akciji zagotovilo tudi dolgoročni 
pomen. Iz večletnih primerjav in nakazanih trendov bomo 
lahko predlagali trajne ukrepe za izboljšanje ekološke slike 
našega podvodnega sveta. Aktivnosti bodo dokumentira-
ne s podvodnimi posnetki, kar bomo predstavili v posebni 
selekciji na Bled film festivalu.
Udeležencem bomo zagotovili spominska darila, še posebej 
pa bomo nagradili tiste, ki se bodo udeležili več akcij. 
Organizatorje vabimo, da se s svojimi akcijami pridružijo 
pobudi, potapljače pa da z lastnim zgledom onesnaževanje 
podvodnega sveta čim bolj zmanjšamo, z udeležbo na čis-
tilnih akcijah pa pomagamo očistiti slovenske vode.

SPZ 

ZA ČISTE VODE
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S prvo številko revije Potapljač tradicionalno tudi letos nagovarjamo 
vse trenutne in bodoče člane Slovenske potapljaške zveze (SPZ). 

Prav zato vas na začetku leta spet želimo povabiti, da ostanete oziro-
ma se pridružite kolegicam in kolegom v krovni potapljaški zvezi, ki je 
hkrati tudi nacionalna športna zveza. V nadaljevanju boste prepoznali 
veliko razlogov, da je to smiselna odločitev. Strošek članarine se vam 
poplača že z revijo Potapljač, koledarjem in drugim, kar člani neposredno 
prejemate na dom. To pa še podkrepijo brezplačna udeležba na Dnevu 
potapljačev Slovenije, popusti pri opremi in storitvah naših sponzorjev 
in predvsem izobraževanja.

Naši sponzorji so pripravili novo ponudbo potapljaške opreme Slovenske 
potapljaške zveze, ki jo članom SPZ ponujajo po ekskluzivnih, vsaj 30 
% nižjih cenah. Med letom vas vabimo, da se nam pridružite na številnih 
predavanjih in izobraževanjih, ki jih bomo organizirali o potapljanju.

V skladu s časom elektronskih komunikacij in identifikacij posodabljamo 
članske izkaznice, ki bodo med drugim vsebovale informacije o vseh 
potapljaških certifikatih, kar bo zelo dobrodošlo predvsem pri potaplja-
njih v tujini.  

Našteli smo le nekaj načinov, kako v SPZ povezujemo slovenske pota-
pljače. Poenostavili smo postopek za vse, ki se nam želijo pridružiti ali 
obnoviti članstvo. Dovolj je le, da na naslov racun@spz.si pošljete ime 
in priimek, datum rojstva ter naslov.

Zelo ponosni smo, da nam s skupnimi močmi uspeva udejanjati naš slo-
gan »Za varno potapljanje«. Temu v prid govori tudi statistika, ki potrjuje, 
da se člani SPZ potapljamo varno. Najlepši potopi so varni potopi in čim 
več takšnih potopov vam želim tudi v prihodnje.

dr. Mitja Slavinec

ZVEZA POVEZUJE, 
PRIDRUŽITE SE NAM
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Ob poplavi raznoraznih regulatorjev in 
kompenzatorjev različnih blagovnih znamk, 
smo se odločili, da v sodelovanju z vodilnim 
razvijalcem potapljaške opreme AQUA 
LUNG, omogočimo vsem potapljačem 
vrhunsko opremo ki, je primerna tako za 
inštruktorje kot za rekreativne potapljače. 
Sedaj končno po izjemni ceni, brez 
posredniških marž in brez oderuških 
provizij.” 

Regulator CORE
V začetku leta je podjetje AQUALUNG predstavilo svoj novi re-
gulator SREDNJEGA VIŠJEGA RAZREDA.
Prvič smo dočakali regulator, ki ga ni potrebno vsako leto servisi-
rati, ampak ima servisni interval vsake 2 leti. Prav ste prebrali.  
Ne bo vam treba več zapravljati vsako leto 70 EUR ali več  za 
redni vzdrževalni servis!
Glavna značilnost regulatorja CORE, ki omogoča podaljšanji ser-
visni interval, je ACD sistem (Auto Closure Device). ACD sistem 
preprečuje, da bi v prvo stopnjo prišla voda ali kakršna koli uma-
zanija in je zaradi tega edinstven na svetu. To pomeni da lahko 
regulator po potopu mirno sperete tudi brez zaščitnega čepa na 
prvi stopnji in se vam hkrati ni potrebno bati, da bi ga zalila voda 
med pranjem in tako sprožila predčasen letni servis regulatorja. 
Poleg tega je regulator dizajniran za mrzle vode, kar pomeni, da 
ga lahko pri nas uporabljamo celo leto.

REGULATOR CORE IN 
KOMPENZATOR PRO HD

Tekst: Matko Mioč • Foto: Aqualung

Matko Mioč je podpredsednik SPZ
in PADI Course Director

matko.mioc@divestrong.si 
podpredsednik@spz.si

Nekaj osnovnih podatkov o regulatorju:
1. prva stopnja – balansirana (membranska), 300 bar, 
2. Auto closure Device (ACD)
3. HP vhod: 2
4. LP vhod: 4
5. pretok zraka 1. stopnja: 1450l/min
6. teža prve stopnje: 510 g
7. druga stopnja  - balansirana (venturi level)
8. teža druge stopnje: 178 g
9. dolžina cevi regulatorja 730mm
10. uporabna za nitrox: do 40% O2

Kompenzator plovnosti PRO HD
Ali se vam je že zgodilo, da ste se znašli v potapljaški trgovini 
in nikakor niste mogli izbrati kompenzator plovnosti, ki bi imel 
vse lastnosti, ki jih potrebujete? 
Rešitev je na dlani! – kompenzator plovnosti PRO HD
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Kompenzator je narejen iz visoko odpornega ResisteK materiala, 
hkrati pa poleg vseh majhnih detajlov, ki nam ponavadi manjkajo 
na samem potopu (dodatni D-ringi, izpustni ventili, predpriprava 
montaže nožka,...) nudi tudi izredno plovnost pod vodo, kar mu 
omogočajo premišljeno postavljeni integrirani žepi za uteži.

Nekaj osnovnih podatkov o kompenzatorju:
1. Kompenzator z integriranimi žepki za uteži
2. Inflator: Powerline
3. Material: ResisteK
4. Izpustni ventili: 2 nizka
5. D- ringi: 5 x INOX
6. Žep: 2 globoka na dvojno zadrgo
7. Nož: vnaprej pripravljeno mesto za pritrditev noža
8. V žepke za uteži lahko namestite od 9-13 kg (odvisno od veli-

kosti kompenzatorja)
9. Šestimi velikosti: XS, S, M, ML, L, XL
10. Barva: kombinacija črno-modra

UPORABNIKOVA IZKUŠNJA:
Sam sem preizkusil regulator in kompenzator plovnosti na 40 me-
trov globine in zadeve so delovale absolutno fantastično. Regulator 
je mehek in odziven, kompenzator pa te zlahka postavi v idealen 
položaj, tako da imaš čim manjši upor pri plavanju.

PONUDBA:
Regulator CORE + Octopus CORE + Kompenzator plovnosti PRO 
HD lahko člani SPZ kupite po neverjetni ceni , in sicer cel kom-
plet za 450 EUR.  Komplet lahko kupite v potapljaških trgovinah 
DIVESTRONG v Ljubljani (na Gerbičeva 61) ali na Bernardinu (Obala 
3). Nakup lahko opravite tudi preko spletne potapljaške trgovine: 
www.divestrong.si
Dodatne informacije o kompletu lahko dobite na telefonski številki 
040 626 526 ali po mailu info@divestrong.si

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 grafi čni 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 grafi čnih 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

dr. Mitja Slavinec

LOGO

oderman
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Suha obleka X-MISSION
Osnova novega modela suhe obleke je lani predstavljen 
model HDC EXPEDITION (predstavljen tudi v reviji Potapljač). 
Obleka Bare X-MISSION je namenjena potapljačem, ki si pri 
potapljanju s suho obleko želijo kar čim bolj fleksibilno, a 
vendar še vedno prilegajočo se obleko.
Izdelana je iz »Nylon Ripstop« trilaminata in ima še dodatno 
podložene podlahti, mednožje in zadnjico. Obleka je ana-
tomsko oblikovana. Torzo obleke je teleskopski in ima v pasu 
nastavljivo elastiko. Vratna manšeta je lahko iz lateksa ali 
neoprena, ki omogoča zelo dobro tesnjenje s kapuco suhe 
obleke. Polnilni in izpustni ventil sta Apeksova, naramnice so 
serijske, na nogah so serijske Tech nogavice. Obujemo lahko 
tudi mehke nogavice ali trde 
škornje. Zadrga je sprednja 
Ti-zip z dodatno zaščitno 
zadrgo. Izpustni ventil oble-
ke je nameščen na idealno 
pozicijo na zunanji strani 
leve nadlahti in tako omo-
goča neovirano praznjenje 
obleke le ob dvigu nadlahti. 
Kolena so ojačana z mehkim 
M-PADz materialom. Obleka 
ima serijsko nameščena dva 
velika Tech žepa. Vsak od 
njiju vsebuje dva predala, in 
sicer je manjši žepek v več-
jem. Poleg tega so v žepu 
elastike različnih dolžin v 
žepu. Masa celotne obleke 
z nogavicami in manšetami 
skupaj le 3,4 kg.
Z obleko v kompletu dobimo 
tudi polnilno cev, silikon za 
mazanje zadrge, smukec za 
manšete in torbo za shranje-
vanje obleke in podobleke.
Obleka je na voljo v 16 stan-
dardnih velikostih. Po potrebi 
nam jo lahko delno prilago-
dijo (trup, roke, noge) ali pa 
v celoti izdelajo pa merah. 
Barvno je na voljo v črno-r-

NOVOSTI BARE 2015
Tekst: Igor Vrhovec • Foto: Bare

V letu 2015 je kanadski proizvajalec mokrih, 
polsuhih in suhih potapljaških oblek ter 
neoprenskih dodatkov svoji kolekciji dodal 
še en model suhe obleke in dva modela 
mokrih potapljaških oblek.”

deči kombinaciji ali le črni barvi. Predvsem prva je primer-
nejša za modele podvodnim fotografom.
BARE je v svojo kakovost in zanesljivost prepričan in zato na 
svoje delo in spoje suhih oblek že vrsto let nudi doživljenjsko 
garancijsko dobo.

Mokra obleka REACTIVE
Na področju mokrih potapljaških oblek je največja novost obleka 
REACTIVE. Izdelana je iz zelo mehkega Elastek neoprena, katerega 
notranji sloj je iz t.i. Celliant® materiala. V ta sloj je všitih 13 različ-
nih toplotno reaktivnih mineralov, ki reagirajo na oddano telesno 
toploto, jo spreminjajo v infrardeče valovanje in ga odbijajo nazaj 
k telesu ter tako povečujejo cirkulacijo krvi in telesno toploto.

Igor Vrhovec je inštruktor 
rekreativnega, tehničnega in 
jamskega potapljanja.

igor@norik-sub.si

X-Mission REACTIVE
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Obleka je po vzoru Bare-ovih neoprenskih suhih oblek za 
največje udobje in mobilnost izdelana brez šivanja. Kroj je 
anatomski, podpazduhe so za udobje izdelane brez spojev, 
ovratnik je nastavljiv z ježkom, na hrbtu in gležnjih so dolge 
zadrge, na kolenih Armor-Flex zaščita.
Obleka je trenutno na voljo le v moškem kroju v črno - modri 
ali črno - rdeči barvni kombinaciji in debelinah 5 ter 7 mm.

Ženska mokra obleka NIXIE
Model NIXIE je oblikovan za potapljačice. Obleka je vitkega 
dizajna z linijami, ki sploščijo obline. Material obleke je »full-

-stretch« neopren. Na voljo je v več modnih barvah (črno-be-
lo-pink, črno-belo-ledeniško modra, črno-vijolična).
Kroj je anatomski, ovratnik je nastavljiv z ježkom, na hrbtu je 
dolga zadrga, na kolenih Armor-Flex zaščita. V rokavih so za 
preprečitev cirkulacije vode nameščena t.i. flip-seal tesnila.
Obleka je na voljo kot enodelna brez kapuce v debelinah 3, 
5 in 7 mm. Na voljo je tudi model shorty debeline 2 mm ter 
kot model shorty s kapuco debeline 7 mm za nošnjo preko 
enodelne obleke.

Več informacij najdete na www.baresports.com ali www.no-
rik-sub.si oziroma preko e-maila norik@norik-sub.si.

NIXIE

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 aprila:
Potapljači, koliko ste stari?

1.  16 - 20 let.
2.  21 - 30 let.
3.  31 - 40 let.
4.  41 - 50 let.
5. 51 - 60 let.
6.  Več kot 60 let.

Anketa meseca marca:
Koliko članov vaše družine se potaplja?

1.  Sam/a se potapljam.
2.  2
3.  3
4.  Cela družina.

ANKETA NA WWW.SPZ.SI
Vabljeni k ogledu spletne 
strani in odgovoru na 
anketno vprašanje.
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Potapljanje je tesno povezano s potapljaško 
opremo, ki je v zadnjih dveh desetletjih bila 
deležna neverjetnega razvoja.”

Potapljanje je postalo bolj varno z razvojem potapljaške 
opreme. Dejavnost, nekoč rezervirana zgolj za vojake ali 
fizično in psihično vrhunsko pripravljene posameznike, je 
postala primerna za širše množice. Potapljaška oprema se 
je pocenila in postala dostopna, hkrati pa tudi bolj zanesljiva 
in dovršena. Izjemno se je razširila tudi ponudba različnih 
potapljaških pripomočkov in dodatne opreme, še zmeraj pa 
obstaja veliko možnosti za inovativne prilagoditve, s katerimi 
si potapljači opremo prilagodijo svojim specifičnim potrebam 
ali okoliščinam. Odločili smo se, da take primere predstavimo 
tudi v Potapljaču, zato vas vabimo, da nas o morebitnih vaših 
izboljšavah in inovacijah seznanite ali obvestite, da vas obiščejo 
sodelavci revije in jih predstavijo. 
Začeli bomo s potapljaškim kombijem. Osebni avtomobil 
običajno povsem zadostuje za prevoz na potop, saj lahko brez 
prevelikih težav ob osebni prtljagi vanj zložimo tudi potapljaško 
opremo. Nekoliko večje pa so potrebe, če s seboj peljemo 
tudi kompresor ali npr. kisik za plinsko mešanico nitrox. V 

POTAPLJAŠKI KOMBI
Tekst: dr. Mitja Slavinec • Foto: dr. Mitja Slavinec

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

spz@spz.si

tem primeru so se kot idealni izkazali kombiji. V kolikor ga 
priredimo za potapljaške potrebe ob transportnem sredstvu, kaj 
kmalu lahko postane tudi majhen premični potapljaški center, 
v katerem je nekaj potapljaške in reševalne opreme ves čas 
shranjene. Kombi Potapljaškega društva Murska Sobota, ki ga 
opisujemo v nadaljevanju, se je izkazal tudi kot idealna rešitev 
za potrebe Podvodne reševalne službe.
Kombi je znamke Peugeot Boxer, podaljšan in povišan model, 
da nudi čim več prostora. Gre za klasičen tovorni kombi s tremi 
sedeži, kjer pa je tovorni prostor s predelno steno razdeljen na 
dva dela. Prednji del, do katerega je dostop skozi stranska vrata, 
je spremenjen v bivalni prostor z ležiščem za dve do tri osebe, 
s priročno kuhinjo, hladilnikom in sedeži ob premični mizi, da 
prostor z eno potezo lahko postane primeren za preoblačenje 
potapljačev, če vreme tega ne dopušča na prostem. Pozimi in 
v vetru prav pride tudi dodatno gretje notranjosti. V bivalnem 
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prostoru je električna inštalacija za priklop na zunanje omrežje 
ali na električni generator, ki je tudi sestavni del opreme kombija.
Zadnji del je namenjen potapljaški opremi. Spredaj (pod ležiščem 
v bivalnem prostoru) so tri kisikove jeklenke za nitrox polnilnico. 
Ob steni je nosilec za izvenkrmni motor in električni generator, pri 
zadnjih vratih pa je kompresor. Kompresor je pritrjen na posebne 
tračnice, kot jih imajo rešilna vozila za nosila. Po teh tračnicah 
ena oseba kompresor z lahkoto potegne iz kombija in ga s 
posebnimi montažnimi podporami namesti v vodoravni legi. Nad 
kompresorjem je na steno kombija pritrjena polnilna naprava za 
nitrox. Dovodna cev za zajemanje zraka je pritrjena na magnetno 
podnožje od rotacijske luči, ki se pred polnjenem z magnetom 
enostavno pritrdi na streho kombija, po polnjenju pa na njegovo 
notranjo steno.
Desno od kompresorja je prostor za jeklenke (ki jih zaradi 
razbremenitve zadnje osi med vožnjo velja postaviti čim bolj 
naprej) in torbe s potapljaško opremo. Zadaj pod stropom je še 
posebna polica, na katero se zloži gumijasti čoln. Opremljen je s 
posebej prirejeno cevjo, ki se pritrdi na potapljaško jeklenko, iz 
katere se čoln v primeru sile lahko napihne v nekaj minutah. Ob 
stenah kombija je še veliko priročnih predalov za razne rezervne 
dele, priročno orodje in kovček za prvo pomoč s kisikom.
Ob strani kombija je nameščena markiza za zaščito pred soncem 
ali dežjem. V kombiju sta tudi dva reflektorja na posebnem drogu, 
ki ju pritrdimo na streho, da lahko v temi osvetlimo okolico. 
Ker je kombi starejšega letnika, v društvu pa imamo veliko 
tehničnih strokovnjakov, ki so večino del opravili sami, smo 

relativno poceni prišli do zelo uporabnega potapljaškega 
kombija, ki se še posebej izkaže med potapljaškimi tečaji 
in na potapljaških taborih, kjer med drugim nudi prenočišče 
vozniku in še dvema potnikoma. Zelo uporaben je tudi kot 
intervencijsko vozilo, v katerem je ves čas ob osebni potapljaški 
opremi reševalcev shranjena posebna oprema za reševanje in 
preiskovanje. In nenazadnje ni zanemarljivo dejstvo, da med 
samo intervencijo nedvoumno zagotavlja identiteto in javno 
prepoznavnost podvodnih reševalcev.
Potapljaški kombi glede na potrebe in sprotne izkušnje iz leta v 
leto dopolnjujemo. Ko se jih bo nabralo dovolj, vas bomo spet 
seznanili z njimi, do takrat pa vas vabimo, da nam predstavite 
podobne primere dobre prakse iz vaših okolij.



10
Potapljač • 79 - 2015

Obstajajo dokazi, da so nabiralci spužev s Krete že pred 5000 
leti pri potapljanju na dah uporabljali votlo trstiko. Leonardo da 
Vinci pa je leta 1488 skiciral dihalko v obliki črke »U«.
Potapljači so hitro ugotovili, da je dihalna cev uporabna le do 
dolžine največ 60 cm, saj je globlje tlak vode, ki deluje na 
potapljačeva pljuča, prevelik, da bi lahko dihali skozi cev.
Ime »šnorkel«, ki ga pogovorno uporabljamo za dihalko, izvira 
iz imena za cev, ki so jo v II. svetovni vojni uporabljale nemške 
podmornice, da so lahko plule pod vodno gladino z dizelskimi 
motorji, ki so za delovanje potrebovali stalen dovod zraka.
Dihalke so imele najprej obliko črke »U«. zaradi tega se ni 
moglo v celoti izpihati vode, ki se je zadrževala v spodnjem, 
zavitem delu cevi. 
Pred 70. leti in tudi še kasneje so bile na trgu dihalke, ki so 
imele na zgornjem koncu cevi ukrivljen del z ventilom, ki je 
ob potopu zaprl dihalko in preprečil vstop vode vanjo. Ventil 
je bil lahko v obliki majhne košarice, v kateri je bila pingpong 
žogica, ali pa je se je majhen plovec s tesnilom ob potopitvi 
dvignil in zatesnil dihalko. Obstajali so tudi modeli mask, ki so 
na vrhu imeli eno ali dve dihalki s takim ventilom. Pri dihalkah 
z ventilom je težava v tem, da so primerne le do tistega trenut-
ka, ko vzgon na žogico ali plovec zapira dihalko. Takoj, ko se 
potapljač obrne tako, da vzgon ne deluje več v smeri zapiranja 
dihalke, vdre voda vanjo.
Prava dihalka mora imeti obliko črke L s premerom 15 do 
25 mm in dolžino do 35 cm. Daljše dihalke povečujejo mrtvi 
prostor oziroma količino izdihanega zraka, ki ga pri ponov-
nem vdihu dobimo v pljuča. Otroške dihalke morajo zato imeti 
manjši premer cevi, saj je zaradi manjše pljučne kapacitete 
otroka pri vdihu iz dihalke za odraslega človeka večji odstotek 
izrabljenega zraka. Vrh dihalke ne sme zapirati noben ventil, 
ki bi med potopom preprečeval vstop vode vanjo. Moderne 
dihalke imajo lahko na vrhu različno oblikovano zaščito pred 
pljuskanjem valov v dihalko. 

DIHALKA
Tekst: Igor Urh • Foto: Igor Urh

Izvedba dihalke, materiali in tehnologija 
izdelave, se je skozi leta spreminjala, princip 
uporabe pa je ostal isti.”

Cev modernih dihalk je v zgornji tretjini malo ukrivljena, tako 
da sledi obliki glave. Večja ukrivljenost je neprimerna, ker po-
večuje upor dihanja. 

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

urh313@gmail.com
sola@spz.si

Zaradi večje opaznosti in s tem večje varnosti plavalca, je dihal-
ka na vrhu oranžno obarvana (običajno je to oranžna plastična 
nalepka z logotipom proizvajalca), v primeru ščitnika pred va-
lovi pa je tudi ta oranžne barve. 
Ustnik dihalke mora biti oblikovan tako, da ga lahko udob-
no držimo med zobmi. Otroci posledično potrebujejo manjše 
ustnike kot so na dihalkah za odrasle uporabnike. Veliko število 
modelov današnjih dihalk ima na spodnjem delu nepovratni 
ventil, ki omogoča lažje praznjenje vode iz dihalke.

Spodnji, ukrivljeni del dihalke je lahko iz rebraste, gibljive 
cevi.  Le-ta ne sme biti rebrasta v notranjosti, saj bi se v tem 
primeru med rebri zadrževala voda in motila dihanje. Poleg 
tega bi se tok zraka pri dihanju skozi tako dihalko spremenil 
iz laminarnega v turbulentnega. Tip dihalke s fleksibilnim 
spodnjim delom manj moti potapljača. poleg tega je ni pot-
rebno obračati vstran ob uporabi regulatorja. Njen spodnji 
del prosto visi navzdol.
Za avtonomne potapljače obstajajo tudi dihalke, ki se jih 
lahko popolnoma zvije in pospravi v žep kompenzatorja 
plovnosti. Razvije in uporabi se jih v primeru, da mora po-
tapljač plavati na površini.
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Za hitrostno plavanje s plavutmi in trening običajnega plavanja 
so razviti modeli dihalk, ki zaradi manjšega upora v vodi pote-
kajo od ust preko sredine obraza in so zakrivljeni preko glave.
Pri avtonomnem potapljanju se dihalko namesti na levi strani 
maske, da ne moti hidrostatskega regulatorja, ki prihaja z des-
ne strani potapljača. Pri ostalih uporabah dihalke ni pomembno 

na kateri strani maske je nameščena. Dihalka je lahko le za-
taknjena za jermen maske ali nanj pritrjena. V primeru, da je 
le zataknjena za jermen, se lahko dihalko med avtonomnim 
potapljanjem izgubi, saj jo ne držimo več v ustih. Zato je naj-
bolje, da si izberemo čim enostavnejši in običajno zato tudi 
cenejši model dihalke.

Tekst: Janja Šemenc • Foto: Janja Šemenc

Na prvi dan novega leta 2015 smo potapljači Društva za 
podvodne dejavnosti Velenje tokrat že 20. leto zapored 
organizirali novoletni potop v ledeno mrzlo Velenjsko 
jezero.”

Tradicija, ki se je uspela ohraniti kar 20 let, je 
iz leta v leto bolj priljubljena med potapljači 
širom Slovenije. Letos se je kljub hudemu 
mrazu potopilo kar 17 pogumnih ljubiteljev 
potapljanja. Z dogodkom potapljači nazdra-
vimo varni potapljaški sezoni. 
Navkljub ledeno mrzli vodi in hladnemu 
vremenu, smo se potapljači podali v jezero 
Velenje. Najprej smo se zbrali v krogu, nato 
se kasneje pogumno potopili in nazdravili 
pod vodno gladino. Na površje smo se vrnili 
polni adrenalina in nepopisnega veselja. Pre-
magali smo mraz vode, ki je premogla le 5 
stopinj, kar je bilo zelo atraktivno tudi za vse 
zbrane gledalce. 
Tudi letošnji 20. novoletni potop so obeležili 
posebni dosežki, saj je za »ogrevanje« v je-
zero zaplaval potapljač v kopalkah. Kasneje 
se je skupaj z ostalimi potapljači pod gladino 
potopila tudi ena ženska potapljačica in hkra-
ti najmlajša udeleženka potopa, trinajstletna 
Špela Verdnik. Poleg vsega smo s posebnimi 

nagradami počastili udeleženca z največ zbra-
nimi novoletnimi potopi, Benjamina Strozaka 
in Jerneja Hermana, vsak z 19 potopi. 
Kot vsako leto je tudi letos potapljaški klub 
DPD Jezero Velenje poskrbel za tople na-
pitke in hrano, s katero so se okrepčali tako 
potapljači kot tudi obiskovalci. Jubilejni 20 
novoletni potop je, tako kot vsi potopi do 
sedaj, minil v odličnem vzdušju, vrhunskem 
razpoloženju in številčni udeležbi potapljačev 
ter gledalcev, ki so bili priča velenjski pota-
pljaški tradiciji. Za posebno razvedritev so 
poskrbeli glasbeniki Šaleškega folklornega 
društva Koleda, gledalci pa so lahko uživali 
tudi ob pogledu na polet z balonom balonar-
skega kluba Opa Velenje.
Da tradicija ne utone v pozabo, vas že sedaj 
vabimo na  21. novoletni potop v Velenjsko 
jezero, 1. januarja 2016. 
Vse do takrat pa vam želimo varno potap-
ljaško sezono in veliko užitkov v raziskovanju 
podvodnega sveta!

JUBILEJNI 20. NOVOLETNI POTOP V
VELENJSKO JEZERO
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Z novim letom smo v Slovenski potapljaški 
zvezi ponovno prevetrili ugodnosti in 
privilegije, ki ste jih deležni člani.”

Podrobnejši pregled je predstavljen v nadaljevanju, tukaj pa 
posebej izpostavljamo vsaj 30 % popuste za potapljaško opremo, 
ki jih naši sponzorji zagotavljajo ekskluzivno le članom SPZ. 
Akciji so se s popusti pridružili tudi serviserji, tako da se člani SPZ 
potapljamo varneje tudi zato, ker lahko ugodneje poskrbimo za 
tehnično brezhibnost naše potapljaške opreme.
SPZ svoje poslanstvo, skrb za varno potapljanje, še naprej 
udejanja tudi preko izobraževanja. Revija Potapljač vsebuje 
obilico izobraževalnih prispevkov, popuste pri potapljaških 
tečajih, seminarjih in drugih usposabljanjih, kar je še posebej 
dobrodošlo za potapljače začetnike, ki imajo zato kar nekaj 
posebnih privilegijev, kot npr.:

• Znižana članarina v SPZ-ju - potapljači, ki opravijo začetni 
potapljaški tečaj po kateri koli potapljaški šoli, ki je 
verificirana pri SPZ-ju, so upravičeni do članstva v SPZ-ju (B 
članstvo) po znižani letni članarini 20 € letno.

Slovenska potapljaška zveza (SPZ) je 
krovna organizacija slovenskih potapljačev 
in nacionalna panožna športna zveza, ki 
skrbi za izobraževanje, šport, podvodno 
reševanje in druge aktivnosti.”

Poslanstvo SPZ je skrb ZA VARNO POTAPLJANJE, kar se 
zagotavlja predvsem preko IZOBRAŽEVANJA članov. Le dobro 
usposobljeni potapljači so varni 
potapljači. 
SPZ koordinira in organizira državna 
ter mednarodna tekmovanja na 
področju potapljaških športov 
in je ustanoviteljica Podvodne 
reševalne službe Slovenije, ki s 
petnajstimi reševalnimi postajami 
in preko 160 podvodnih reševalcev 
zagotavlja visoko raven zaščite in reševanja iz vode v Sloveniji.

Tekst: dr. Mitja Slavinec

BREZ SKRBI 
NA POTOP S SPZ

SLOVENSKA 
POTAPLJAŠKA ZVEZA

Veselilo nas bo, če kolege, ki še niso člani SPZ, opozorite na 
članske ugodnosti in prednosti ter jih povabite, naj se včlanijo. 
Verjamemo, da vam bodo hvaležni, še posebej začetniki, ki so 
jim vrata Slovenske potapljaške zveze res zelo na široko odprta. 

Podaljšanje članstva enostavnejše kot kdaj 
koli doslej
Člane SPZ pred potekom članstva povabimo k podaljšanju. Če 
ste članstvo pozabili podaljšati, na racun@spz.si napišite, da ga 
želite obnoviti in postopek bo urejen v najkrajšem možnem času.

Bonitete in ugodnosti članom SPZ potapljanje olajšajo in ga 
naredijo bolj varno. Običajno je že vrednost ene izmed njih večja 
od letne članarine. 
OBNAVLJAJTE ČLANSTVO V SPZ-ju IN NA POTOP POJDITE 
BREZ SKRBI.

 
SPZ je osrednja slovenska potapljaška organizacija, v katero 
se članice in člani včlanjujejo prostovoljno, na osnovi 
lastnega interesa, kar pomeni, da Zveza članicam in članom 
nudi več, kot je vrednost članarine. 
SPZ preko svojih društev ustvarja prijetno potapljaško okolje, 
v katerem članice in člane povezuje, informira in izobražuje, 
skratka krepi potapljaški duh. Vse to na neformalni način 
ustvarja navade in slog varnega potapljanja. 
SPZ je članica mednarodne potapljaške organizacije CMAS, 
Olimpijskega komiteja Slovenije in Zveze za tehnično kulturo 
Slovenije.

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

spz@spz.si

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Varno potapljanje, izobraževanje, 
informiranje, šport, popusti pri naših 
partnerjih, zavarovanju in še veliko 
več!”

Osnovno poslanstvo SPZ je skrb za varno potapljanje. Ob 
tem zveza svojim članom nudi mnoge ugodnosti in po-
puste, povezane s potapljanjem in širše. 

NAROČILNICA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
j

Ime:

Priimek:

Naslov:

Pošta:

e-mail:

GSM *:

Podpis:Kraj in datum:

* za pridobite elektronske izkaznice

Priimek:

Naslov:

Pošta:

e-mail:

GSM *:

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

REVIJA POTAPLJAČ - 18€

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

Tekst: dr. Mitja Slavinec

ZAKAJ SE SPLAČA BITI 
ČLAN SPZ? 

Primerjava med kategorijami:
Član
SPZ

32,00 €

Član
začetnik
20,00 €

Družinski
član

20,00 €

Otroško
članstvo
15,00 €

revija Potapljač 6x letno

stenski koledar

brezplačna udeležba na Dnevu 
potapljačev Slovenije

vsaj 30 % popusta pri potapljaških 
tečajih SPZ

nakupi v SPZ trgovini

vsaj 10 % popusta pri nakupih potap-
ljaške opreme 

vsaj 10 % popusta pri potapljaških 
bazah SPZ

vsaj 10 % popusta pri serviserjih SPZ

pridobitev športne licence

pridobitev statusa učeči inštruktor 

OPIS ČLANSK IH KATEGORIJ
Član SPZ
Čl  an je deležen vseh bonitet SPZ-ja.
Član potapljač začetnik
Za to obliko članstva se lahko odloči potapljač v roku enega leta po 
opravljenem začetnem potapljaškem tečaju. Član je deležen vseh bonitet 
SPZ-ja razen stenskega koledarja. 
Družinski član
Družinski član živi v skupnem gospodinjstvu z rednim članom in je deležen 
vseh bonitet SPZ-ja, razen revije Potapljač.

Otroško članstvo
Namenjeno je članom do 14. leta starosti in zagota-
vlja vse bonitete SPZ-ja, razen stenskega koledarja.

KAKO SE VČLANIM V SPZ?
Posameznik se v SPZ lahko včlani preko svojega 
matičnega društva ali neposredno. V obeh primerih 
ima član enake ugodnost, enaka pa je tudi višina 
letne članarine. 
Včlanite se lahko s spodnjo naročilnico, ali če zah-
tevane podatke pošljete na naslov racun@spz.si.
Ob prvi včlanitvi prejme član trajno člansko izkazni-
co SPZ z logotipom matičnega društva in kuponč-
ke ugodnosti.  Članarina velja eno leto. Ob letnem 
podaljšanju članstva prejme posameznik kupončke 
ugodnosti, ki veljajo tudi kot potrdilo o plačani čla-
narini. Članstvo se avtomatično podaljša za nasled-
nje leto, če ga član mesec pred iztekom ne odpove.
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Kako se je vse skupaj začelo?
Najprej je bila puška. Bil sem navdušen podvodni lovec in v potapljaški tečaj 
sem se kot gimnazijec vpisal predvsem zato, da bi s potapljanjem z jeklenko 
lažje našel luknje, kjer se skrivajo ribe. Tečaj sem opravljal v DRM Ljubljana, 
takrat edini potapljaški klub v Ljubljani, ki je tečaje prirejal. Še danes, če 
pogledam nazaj, se mi tisti tečaj zdi izredno kvaliteten. Kljub temu, da je bil 
začetniški, je trajal kar štiri tedne, snovi je bilo ogromno, zahteve na izpitu 
visoke in po končanem tečaju sem imel občutek, da sem se naučil  veliko 
novega.
V sklopu tečaja nam je član kluba in podvodni fotograf Arkadij Popovič po-
kazal tudi diaprojekcijo s Kornatov. Ko sem na velikem platnu gledal slike 
podvodne pokrajine, kakršne prej pri mojem potapljanju na vdih nisem ni-
koli videl(barvite stene s spužvami in gorgonijami, jate rib, vse skupaj se je 
prelivalo iz slike v sliko ob glasbeni spremljavi), sem bil od lepote naravnost 
šokiran. Podvodni filmi, ki sem jih do takrat včasih gledal na televiziji, se po 
estetiki doživetja niso mogli niti od daleč primerjati s tem, kar sem doživel 
ob tej diaprojekciji. Podvodna fotografija je v trenutku postala tisto, kar bi si 
želel početi v življenju.

In kdaj si začel fotografirati?
Glede na to, da so bile v tistih časih finančne zmožnosti zelo skromne, da 
je bilo treba po vsak kos opreme v Trst ali Celovec in jo nato z veliko iznaj-
dljivost brez dodatnih stroškov „uvoziti“ v našo takratno domovino ter da je 
bila tudi v tujini izbira podvodne fotografske opreme takrat zelo majhna, sem 
začel fotografirati zelo hitro - dve leti po opravljenem potapljaškem tečaju, 
natančneje spomladi 1979.
V DRM-ju je bila na srečo že v tistih časih zelo močna fotografska sekcija. 
Za člane sekcije je bilo značilno, da so si sami izdelovali podvodna ohišja. 
Samogradnja ohišij je bila takrat prava obsesija. Vse je temeljilo na tehnični 
iznajdljivosti posameznika in rešitve so bile včasih prav originalne. Glavni 
uspeh v podvodni fotografiji takrat je bil, da si uspel narediti ohišje, ki je 
tesnilo. Od starejših kolegov sem bil deležen veliko pomoči in dobil sem 
številne praktične nasvete.
Moji prvi dve ohišji sta bili eno samo iskanje in zatesnjevanje lukenj, kajti 
voda je neprestano po malem skrivnostno mezela v notranjost. Ko sem luknji-
co našel in jo zatesnil, se je nekje drugje pojavila nova ...

S katerim fotoaparatom si začel?
Z Exo 1A. Moji starejši kolegi so kupovali predvsem Praktice, jim izžagali 
pentaprizmo in namesto nje vgradili posebno trikotno prizmo, skozi katero 
si lahko zaradi maske gledal z večje razdalje , slika pa je žal ostala narobe 
obrnjena, tako kot na medlici. Moja Exa pa je imela samo svetlobni jašek, 
zato je ni bilo treba nič žagati, samo prizmo sem postavil na vrh jaška.
Ker pa sem po naravi tak, da z ničimer nisem zadovoljen in skušam vse izpo-
polniti, sem se poglobil v optiko in si sam izračunal pentaprizmo, ki bi sliko 
pravilno obrnila. Našel sem optika, ki mi je izdelal takšno prizmo po mojih 
izračunih, in to za precej manj denarja. To je bil precej tvegan projekt, kajti 
dokler prizma ni bila gotova, nisem vedel, ali so bili moji izračuni pravilni. 
No, k sreči so bili in prizma je odlično delovala.

BORUT FURLAN
PODVODNI FOTOGRAF

Tekst: Barbara Novak • Foto: Borut Furlan

Kasneje sem prešel na Nikona, in sicer F3. Kupil mi ga 
je oče, objektive pa sem začel že kot študent kupovati 
sam, s tem da sem denar služil z delom po raznih skla-
diščih in tovarnah. Kasneje, ko sem bil v vojski, takrat 
že z magisterijem iz kemije, sem tisti čas zelo dobro 
izkoristil in si v mislih skonstruiral ohišje iz aluminija, 
vse ideje pa sem si skrbno skiciral v beležko. Ko sem 
se vrnil domov, sem Nikon natančno premeril in narisal 
načrte, v raznih delavnicah pa so mi izdelali posamezne 
dele, ki sem jih nato sestavil v ohišje. Vse je baziralo 
na tesnjenju z O-ringi, torej nobenega lepljenja in novo 
ohišje ni v vsej svoji karieri spustilo niti kapljice vode! 
Končno sem lahko nehal iskati luknje in se posvetil 
fotografiji. To je bilo leta 1988 in to letnico štejem za 
pravi  začetek svojega podvodnega fotografiranja.
Pet let kasneje sem za svoj naslednji fotoaparat, Nikon 
F4, izdelal svoje zadnje ohišje, še bolj dodelano in iz-
popolnjeno kot prejšnje za F3.

Potem si začel ohišja kupovati?
Tako je. Moj prijatelj Gianni Pečar, podvodni fotograf 
iz Trsta, se je po nekem čudnem naključju spoznal s 
Haraldom Hordoschom, lastnikom avstrijskega podjetja 
Seacam, ki izdeluje podvodna ohišja in vso ostalo opre-
mo. Gianni me je leta 1996 peljal s seboj v Avstrijo in 
me spoznal s Haraldom. Harald je bil izredno prijazen 
in mi je natančno razkazal svoje izdelke. Pokazal mi je 
tudi, kako nastaja njegovo novo ohišje za Nikon F5, ki 
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tako dobil nek nov, manjši objektiv, ki pa seveda deluje 
samo pod vodo, skupaj s sprednjo lečo. Za notranji sklop 
leč sem skonstruiral ohišje, potrebne podatke pa sem 
dobil iz originalnega Nikonovega patenta tega objektiva, 
ki sem ga našel na internetu. Pri vgradnji notranjega 
sklopa leč v novo ohišje in nastavitvah elektronike mi je 
bil v veliko pomoč Borut Novak iz Fotomehanike v Lju-
bljani. Zadeva se je odlično obnesla in z novim izdelkom 
sem odšel k Haraldu. Ta je mojo idejo sprejel z odprtimi 
rokami in me v zameno za licenco zanjo nagradil z ohi-
šjem za Nikon D800!

Pustiva zdaj opremo. Glede na to, da si 
rekel, da je leto 1988 tvoj resen začetek 
podvodne fotografije, si verjetno takrat 
tudi začel zmagovati na tekmovanjih?
Pravzaprav sem začel že prej. Tekem v podvodnem foto-
lovu – to je slikanju čim večjega števila rib različnih vrst 
na en film – sem se udeleževal praktično od samega 
začetka in vedno sem se uvrstil v zgornjo polovico. Leta 
1985 pa mi je na državnem prvenstvu voda čisto na za-
četku tekme vdrla v ohišje, kar sem na srečo opazil in 
rešil fotoaparat. Eno uro pred koncem tekmovanja pa mi 
je moj klubski kolega velikodušno posodil svoj Canon 
F1 v ohišju, za katerega mislim, da je bilo v tistih časih 
edino kupljeno ohišje. Še sam ne vem kako, ampak z 
njim sem v tisti uri uspel pofotografirati največ rib in tako 
sem postal jugoslovanski državni prvak. Od takrat dalje 
sem na fotolovu skoraj vedno zmagoval, kar pa me je 
počasi začelo dolgočasiti, zato sem tovrstna tekmovanja 
razmeroma kmalu opustil.

Torej si se udeleževal drugačnih tekmo-
vanj?
Pravzaprav ne, ker jih takrat še ni bilo. Občasno smo 
na fotolov prinesli tudi kakšne svoje diapozitive, ki jih 
je žirija potem ločeno ocenjevala, torej nekakšen na-
tečaj, vendar je bila zmaga čista loterija, kajti nikoli nisi 
vedel, kaj bo žiriji všeč, teme pa niso bile predpisane. 
S temi diapozitivi nisem zmagal nikoli. Poleg tega smo 
imeli še en problem. Tekmovali so praktično vsi takratni 
podvodni fotografi, zato se je žirija sestavljala iz kopen-
skih fotografov, ki pa se žal bolj malo spoznajo na pro-
blematiko podvodne fotografije, še posebej tisti, ki so 
bolj umetniške duše. Zaradi tega so bili rezultati še bolj 
nepredvidljivi in dostikrat so zmagovali popolni začetniki 
s tehnično zelo slabimi fotografijami. Če je bil posnetek 
denimo ves pikčast od prašnih delcev, je umetniška ži-
rija videla v tem vesolje ...V tistih časih se je ogromno 
govorilo o tako imenovani kreativni fotografiji, a imel 
sem občutek, da razen redkih, med njimi že omenjenega 
Popoviča, ni imelo veliko fotografov kaj dosti pojma o 
kreaciji. Če prineseš s kopnega v vodo nek predmet in 
ga nato fotografiraš pod vodo, to zame ni nobena krea-
cija. Imel sem občutek, da je med fotolovom, ki je čisto 
dokumentiranje, in kreacijo, ki bi morala biti nekakšen 
višek fotografskega ustvarjanja, še zelo veliko prostora, 
a o tem se pri nas takrat ni nič govorilo. Enostavno sem 

sem ga ravno pred kratkim kupil. Seacam je bilo takrat še mlado podjetje, 
ki se je šele prebijalo na tržišče. Ravno z ohišjem za F5 pa mu je uspel velik 
preboj in danes med profesionalnimi fotografi velja za najbolj cenjenega 
proizvajalca podvodne fotografske opreme. Ohišje je očaralo tudi mene in 
s tem sem prekinil tradicijo samogradenj.

Torej si dokončno prekinil s konstrukcijami?
To pa ne. Še vedno zelo rad izpopolnjujem stvari in marsikaj še vedno sam 
izdelam - npr. daljinski sprožilec, podvodno stojalo, razne nastavke in senčila 
za bliskavice in podobne pripomočke. Tudi s Haraldom precej sodelujem. 
V svoje izdelke je implementiral kar nekaj mojih idej , kar pa kompenzira 
z zelo dobrimi cenami ali celo s sponzoriranjem svoje opreme, ki je danes 
zaradi vrhunske kvalitete astronomsko draga. Najin najuspešnejši skupni 
projekt pa je bil RS-13.

RS-13? Ali lahko malo bolj pojasniš?
To je v bistvu dolga zgodba. Gre za 13-mm-ski podvodni fisheye objektiv, ki 
je verjetno najboljši širokokotni podvodni objektiv vseh časov, Nikon pa ga 
je izdeloval za svoj filmski podvodni model Nikonos RS. Žal pa je objektiv že 
pred skoraj 20 leti šel iz proizvodnje in danes se na tržišču nahaja še nekaj 
rabljenih. Nek na Dunaju živeči srbski podvodni fotograf je izdelal neke vrste 
adapter, s katerim je uspel povezati moderni digitalni Nikon, ta objektiv in 
podvodno ohišje, vendar je zadeva precej nerodna za uporabo, trži pa jo z 
nerealno visoko ceno. Stopil sem v stik z njim in mu ponudil sodelovanje, ker 
sem bil prepričan, da bi sam našel boljšo rešitev. Žal mi ni verjel, zato sem se 
razvoja lotil sam. Z Giannijevo pomočjo sem našel svoj objektiv v Italiji. Ko sem 
ga razdrl, se mi je utrnila ideja: prednjo lečo objektiva, ki je skoraj polkrogla, bi 
pritrdil direktno na ohišje, notranjemu sklopu leč pa bi naredil svoje ohišje in bi 



16
Potapljač • 79 - 2015

čutil to praznino, zdelo se mi je, da smo v Sloveniji, oziroma takratni Jugoslaviji 
nekako na stranskem tiru.
Da imam prav, se je izkazalo leta 1991, ko sem v Celovcu čisto slučajno odkril 
nemško revijo UWF, v celoti posvečeno podvodni fotografiji. V tistih časih namreč 
še ni bilo interneta in vse informacije so se širile izključno po tiskanih medijih. 
Revija me je zaradi svoje kvalitete in prečudovitih slik fascinirala in kljub astro-
nomski ceni sem se nanjo naročil. Žal pa je bila revija za tiste čase predobra, 
zato je imela preozek krog naročnikov in posledično je po nekaj letih iz finančnih 
razlogov žalostno propadla, namesto nje pa je nastala cenena potapljaška revija 
Unterwasser, ki  sem jo kmalu odpovedal.
Iz fotografij, ki sem jih videl v tej reviji, sem se ogromno naučil. Poleg tega sem 
spoznal, da je tisto, kar sem ves čas slutil, res: podvodna fotografija se ne deli 
na fotolov in kreativo, ampak na makro in širokokotno!
Revija je tudi razpisovala natečaje in prvi trije uvrščeni so za nagrado dobili po-
tovanje, običajno na Rdeče morje ali Maldive. Čeprav teh potovanj nisem nikoli 
osvojil, sem bil izredno vesel, ko sem videl, da sem se s svojimi fotografijami uvr-
ščal zelo visoko, enkrat celo na četrto mesto, kljub ogromni konkurenci nemških 
fotografov. Tik pred propadom revije pa sem se uvrstil v deseterico fotografov, 
ki je za nagrado dobila enotedensko potapljanje v Španiji. To je bilo leta 1994 
in druženje z najboljšimi nemškimi podvodnimi fotografi je bila zame izredno 
dragocena izkušnja.
Obogaten s temi izkušnjami sem takoj ob prihodu domov napisal osnutek pravilni-
ka za tekmovanja v podvodni fotografiji, kjer imamo vsaj dve predpisani temi, torej 
makro in širokokotno. Franc Goltez, takratni predsednik komisije za podvodno 
fotografijo in film pri SPZ-ju, je bil za nove ideje zelo dojemljiv in pravilnik je bil 
kmalu tudi uradno sprejet. Z leti se je seveda spreminjal in dopolnjeval, osnovna 
ideja pa je ostala ista.

Od takrat dalje verjetno ni bilo več dileme, kakšne fotografi-
je oddati na tekmovanje?
Definitivno ne, ker so bile teme natančno definirane. Od takrat dalje sem bil nas-
lednjih deset let vsako leto državni prvak v splošni podvodni fotografiji, dokler ni-
sem leta 2003 prenehal tekmovati v Sloveniji in se namesto tega posvetil žiriranju.

Veliko si tekmoval tudi na CMAS-ovih svetovnih prvenstvih.
Tako je. Prvič sem bil na tovrstnem tekmovanju leta 1995 v Egiptu skupaj s klub-
skim kolegom Cirilom Mlinarjem - Cicom. Takrat sem bil še popoln „brezveznik“, 
a sem kljub temu nepričakovano osvojil šesto mesto v makru. Kmalu pa sem se 
naučil strategije teh tekmovanj in z vsakim naslednjim sem bil boljši. Svoj najboljši 
uspeh sem dosegel leta 2000 v Egiptu, ko sem se v treh od štirih predpisanih 
tem uvrstil v „top ten“ in na tretje mesto v skupnem seštevku.
Dve leti kasneje v Franciji pa sem imel veliko smole. Takrat je bilo tem že pet, tako 
kot danes, in s tremi sem prodrl v „top ten“, v temi „ambient brez modela“ sem 
bil celo drugi, zataknilo pa se je v makru. Predsednik žirije, Švicar Franco Banfi, 
me je brez dokaza obtožil, da sem golega polža premaknil na drugo podlago, in 
izsilil zanj zelo slabo oceno. Po mnenju Francoza Lionela Pozzolija, predsednika 
tekmovanja, pa bi ta fotografija morala zmagati! Če bi, bi zanesljivo ponovno stopil 
na zmagovalne stopničke, zelo verjetno celo višje kot dve leti prej v Egiptu ...

Pa si ga premaknil?
Seveda sem ga, ampak takrat so to počeli skoraj vsi, pa jih niso kaznovali! 
To kvazinaravovarstvo je ena od zadev, ki me pri potapljanju in fotografiji na 
splošno zelo motijo.

Verjamem, vendar se vrniva zdaj k tekmovanjem, o naravo-
varstvu pa kakšno rečeva kasneje.
Torej, po razočaranju v Franciji sem šel še dvakrat na svetovno prvenstvo, ven-
dar teh rezultatov nisem več ponovil. Ni bil problem v tem, da bi postal slabši 

glede na druge, ampak sem težje začel prenašati 
časovni stres. Čas potopov je na teh tekmovanjih 
omejen na 90 minut in že minuta zamude je razlog 
za diskvalifikacijo. Jaz pa sem se navadil delati 
v miru, zato sem počasi prešel na čisto drug tip 
tekmovanj – na natečaje, kamor pošlješ svoje 
najboljše posnetke, ki si jih kadarkoli in kjerkoli 
posnel v idealnih pogojih. Nivo fotografij je zato 
bistveno višji kot na tako imenovanih „splash in“ 

tekmovanjih, kamor sodijo svetovna prvenstva. Pa 
še v enem smislu so bistveno bolj privlačna: če 
zmagaš, ne dobiš medalje, ampak praktično nag-
rado – fotografsko opremo ali potovanje.

Ali si tudi na teh tekmovanjih uspe-
šen?
Upal bi si trditi, da sem precej bolj uspešen, kot na 
„splash in“ tekmovanjih. Z njihovo pomočjo sem 
videl že kar veliko sveta, ker sem pogosto za prva 
mesta prejemal potovalne nagrade. Tako sem videl 
denimo Salomonove otoke, ki si jih sicer zaradi 
visoke cene ne bi mogel nikoli privoščiti. Zaradi 
pomanjkanja dopusta sem izkoristil le malo več kot 
polovico priborjenih potovanj, a je kljub temu nji-
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hova skupna vrednost že presegla 20.000 €! Lani 
sem denimo na tekmovanju Ocean Geographic v 
Avstraliji osvojil kar tri prva mesta in eno drugo. 
Najbolj uspešen pa sem bil leta 2008, ko sem na 
Wetpixlovem natečaju Our World Underwater v 
Chicagu z eno fotografijo osvojil prestižni „Best of 
Show“, ki mi je omogočil kar tri potovanja – prej 
omenjene Salomone, Indonezijo in Mehiko.

Uspešen podvodni fotograf mora biti verjetno tudi dober 
potapljač. Povej mi kaj o svojem potapljanju.
Potapljanje me je zasvojilo že na samem začetku, imel pa sem tudi veliko 
sreče, da sem že v svojih zgodnjih letih, ko še ni bilo denarja za potovanja po 
svetu, videl zelo veliko Jadrana in to takšnega, kot ga danes žal ne poznamo 
več. Leta 1983 mi je oče kupil velik čoln gumenjak – Maestral 45. Takrat je bila 
namreč navtika bistveno cenejša kot danes in tudi s precej nižjimi plačami od 
današnjih si je lahko povprečna jugoslovanska družina privoščila čoln. Leto 
kasneje pa sem si s prihranki kupil tudi svoj prvi kompresor. To je bil majhen 
rabljen Bauerjev Varius s komaj 50 l/min.
Tisto leto se je zgodilo nekaj izredno pomembnega v moji potapljaški karieri in 
to je močno vplivalo na razvoj mojega potapljanja. Poleti 1984 je bilo prvič, da 
se nisem udeležil potapljaškega tabora DRM, ampak sva s klubskim kolegom 
odšla v Grščico na Korčulo. Po dveh tednih zelo lepega potapljanja na Korčuli 
sva na moj velik gumenjak naložila kompresor, vso potapljaško opremo, veliko 
goriva in vode, veliko hrane, nekaj malega obleke in le spalni vreči, brez šoto-
ra. Z dvema Tomosoma 4 sva se odpravila na daljni Sušac, ki sva ga do takrat 
videvala le na obzorju. Tja sva plula pet ur in se nastanila v zalivu, imenovanem 
Portić. Tam sva se potapljala dva tedna.
Podvodni svet Sušca me je tako prevzel, da sem se tja vračal  vsako leto do kon-
ca bivše države in pogosto se vračam še danes. Enostavno priklenil me je nase.
Na Sušcu imam zdaj več potopov, kot jih imam skupno v Sloveniji! Verjetno sem 
eden od najboljših poznavalcev njegovega podmorja, saj sem tam srečeval bolj 
malo drugih potapljačev, večinoma le nabiralce rdečih koral. Tam se odkril tudi 
čudovito morsko jezero, ki ga z morja ni mogoče videti. Sam pri sebi sem ga 
imenoval Malo jezero, ker je manjše od drugega jezera, vidnega že z morja. 
Ta izraz se je med potapljači uveljavil, tudi hrvaški potapljači so ga sprejeli, na 
kar sem kar malo ponosen.

Kaj pa je bilo tam poleg jezer tako fascinantnega, toliko 
lepšega od denimo Korčule?
V bistvu vse. Že voda je bila bolj prosojna in bolj modra. Rib, ki jih je bilo že v 
tistih časih na Korčuli bolj malo, je bilo na Sušcu ogromno. Jate po petdeset 
zobatcev in dvesto kantrov so bile nekaj čisto običajnega. Veliki gofi so nepre-
stano patruljirali okoli rtov in vedel sem za luknje vsaj dvajsetih velikih kirenj. 
Prvo leto sem videval dva metra veliko in verjetno čez sto kilogramov težko 
kirnjo, ki je bila že vsa siva in skoraj brez lusk. Naslednje leto je ni bilo več, 
verjetno je poginila od starosti.
Posebna zgodba na Sušcu pa so globine. Odkril sem sistem podvodnih grebe-
nov, ki so gosto poraščeni z dvobarvnimi gorgonijami in oviti v oblake rožnatih 
antiasov – lepota ki je ne srečamo niti v najlepših tropih. Te globine so me 
popolnoma očarale.
Na Sušcu, kjer sem živel z naravo in bil od nje odvisen, sem se ogromno naučil 
o morju, vremenu in potapljanju, pa tudi o tistih, bi rekel „temnih“ straneh 
potapljanja, ki jih ne uči nobena šola – o globini. Nikoli mi ni šlo za rekorde, 
globoko sem se potapljal enostavno zato, ker je bilo tam zelo lepo.

Kako globoko?
Tega seveda ne bom povedal, ker nočem prevzeti nobene odgovornosti, da bi 
me kdo posnemal. To je bilo zelo nevarno početje nezrelega mladega človeka, 
ki ga danes nikakor ne bi ponavljal in ga odločno odsvetujem vsakomur. Danes 
se vračam tja s čisto drugo tehniko, s trimiksom.

Torej si takrat kršil zakone?
Pravzaprav ne. Ravno zaradi globin sem kmalu opravil tudi inštruktorski tečaj. 
V takratnem jugoslovanskem pravilniku o potapljanju je namreč pisalo, da se 
lahko inštruktor potaplja sam, brez omejitve globine, po lastni vesti. In moja 
takratna vest je bila seveda malo drugačna, kot je danes (smeh). 

Kaj pa je bilo na tej fotografiji tako 
posebnega?
Zmagala je zgodba. Na fotografiji je bila mrtva 
morska mačka v mreži, zadaj pa potapljač – se-
veda z odlično kompozicijo. Tisto, kar je žirijo prep-
ričalo, je bil mrtev morski pes. Tudi tu se skriva 
veliko dvojne morale, a tokrat se je to obrnilo meni 
v prid. Najprej smo skoraj vse morske pse pobili, 
sedaj pa jih objokujemo in se nam neskončno smi-
lijo. Fotografija mrtvega morskega psa je danes v 
podvodni fotografiji isto kot v reporterski  fotogra-
fija jokajoče matere nad grobom svojega sina, ki 
je bil ubit v vojni. Tudi s tako fotografijo bi lahko 
zmagali v ZDA, kljub temu da so največji izdelova-
lec orožja na svetu ...
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Danes si tudi tehnični potapljač.
Opravil sem tečaje tehničnega nitroksa in trimiksa, vendar se ne 
opredeljujem za tehničnega potapljača.

Zakaj ne?
Zaradi filozofije tehničnega potapljanja, ki jo namenoma zav-
račam. Nikakor ne želim reči, da je z njo kaj narobe. Sploh ne! 
Gre za to, da če bi jo sprejel, bi bil preveč potapljač in premalo 
fotograf, tega pa si ne želim. Moja primarna dejavnost je foto-
grafija, potapljanje pa je zame samo sredstvo, s katerim jo lahko 
dosežem. 
Moja potapljaška filozofija je minimalizem. Svojo potapljaško 
opremo, ki je imam danes zelo veliko, prilagajam zahtevnosti 
potopa in na potop vzamem samo tisto opremo, ki je nujno pot-
rebna, da ga bom varno opravil. V Piranu me denimo ne boste 
nikoli videli z dvojno jeklenko, razen med tehničnimi tečaji. Kadar 
pa se vračam v meni ljube globine na Sušcu, pa sem opremljen 
z dvojno jeklenko s trimiksom in z dvema bočnima z ustreznimi 
plini za dekompresijo. Po drugi strani pa, kadar fotografiram ve-
like in hitre živali, ki živijo pod gladino, kot so denimo delfini, so 
moja potapljaška oprema dihalka in kopalke. Vse drugo bi mi 
nudilo veliko preveč upora in bi me oviralo.

Ali je bil Sušac tvoja edina jadranska sanjska 
lokacija?
Edina ne, najlepša pa. Veliko sem bil tudi na Svetcu. Pravzaprav 
sem s Tomosom 4 raziskal skoraj vse zunanje Dalmatinske otoke 
razen Palagruže. Tudi na Jabuki sem bil večkrat s štirico. Danes 
se na te lokacije seveda vračam z veliko boljšim čolnom in moč-
nejšim motorjem. Na Sušac še vedno občasno hodim taborit, na 
druge otoke pa se običajno vozim z Visa.

Ali so imeli tvoji globinski potopi v Jadranu po-
leg doživljanja lepote podvodnega ambienta še 
kakšen drug smisel?
Globine so me vedno privlačile zaradi občutka, da je tam bilo 
pred menoj zelo malo ljudi ali pa sploh nobenega. Po duši sem 
raziskovalec in globine so kraji, kjer bi človek lahko našel kaj no-
vega. Glede na to, da je morska biologija eden od mojih hobijev, 
čeprav sem po poklicu kemik, in da verjetno poznam morske 
živali malo bolje od povprečnega potapljača nebiologa, mislim, 
da sem v globinah našel kar nekaj zanimivih stvari. Vsega seveda 
ne poznam, hitro pa opazim kaj nenavadnega. V takih primerih 
to skušam fotografirati in potem fotografije pokažem biologom. 
Sodelujem predvsem s profesorjema Lovrencem Lipejem in To-
mom Turkom.
Marjan Richter, ki je znan amaterski poznavalec podvodnega 
sveta in eden od slovenskih pionirjev potapljanja in podvodne 
fotografije, mi je nekoč rekel, da je mislil, da globlje od 40 m 
ne moreš najti ničesar, kar ne bi bilo tudi plitveje, jaz pa sem 
ga s svojimi fotografijami, ki sem jih prinesel iz velikih globin, 
prepričal, da se je motil.

In kaj si tam našel?
Najlepše spomine imam na malo ribico usnjačo (Lappanella fasci-
ata), ki sem jo odkril v globinah Sušca. Do takrat ni bilo nobene 
evidence, ali ta riba živi tudi v Jadranu. Lovrenc je o tem napisal 

članek v Journal of Aplied Ichtiology in me navedel kot soavtorja.
Na isti lokaciji sem kasneje na globini 90 m na potopu s trimi-
ksom našel drugo vrsto antiasa,   Pseudanthias rubber, ki je sicer 
znana tudi v Jadranu, vendar na internetu nisem našel nobene 
fotografije žive ribe v naravnem ambientu, razen ene iz Tirenske-
ga morja, ki je bila posneta z robotsko podmornico. Tako sem 
verjetno naredil prvo podvodno fotografijo te ribice, narejeno s 
pomočjo avtonomnega potapljanja.
Tretje tako večje globinsko odkritje pa je gozdiček v Jadranu 
zelo redkih črnih koral Antipathes subpinnata, ki sem jih našel 
v akvatoriju Svetca.
No, seveda sem biološke redkosti našel tudi oziroma predvsem 
plitveje. Sem sodi denimo murena Enhelicore anatina, ki sem jo 
našel na Sušcu. Pred menoj so jo, kot sem kasneje izvedel, že 
našli in fotografirali tudi drugi, nihče pa ni vedel, da gre za veliko 
biološko redkost v Jadranu. Tudi o tej najdbi je Lovrenc napisal 
strokovni članek za isto revijo.
Drugi tak primer je ribica Gammogobius steinitzi, ki sem jo našel 
v jami na Cresu. Zanjo se je zelo zanimal biolog Marcelo Kovačić 
iz Reke, ki me je v zvezi s tem intervjuval, in mislim, da jo je 
vključil tudi v svoj doktorat. Potem je tu še zelo redek goli polž 
Cumanotus beaumonti, ki sem ga našel v Piranu, mislim, da je 
bilo to edino odkritje v Jadranu, potem nekaj redkih vrst morskih 
zajčkov, ponovno iz Sušca, in še nekaj mehkužcev drugih vrst, 
predvsem polžev.

Vidim, da si dober poznavalec Jadrana. Kaj pa 
druga morja?
V Jadranu sem opravil več kot dve tretjini svojih potopov. Šele 
zadnje čase veliko potujem tudi po drugih morjih, prej so bile 
finančne omejitve. Na severu sem bil najvišje na Norveškem. 
To je bilo leta 1998, v sklopu svetovnega prvenstva. Takrat sem 
opravil tudi tečaj za inštruktorja podvodne fotografije. Na jugu 
sem bil najdlje v južni Afriki, drugače pa se potapljam v glavnem 
v ekvatorialnem pasu. Bil sem že skoraj povsod, razen v cen-
tralnem Pacifiku.

Katera potovanja imaš še v načrtu?
O tem ne bi želel govoriti preveč detajlno, ker je to odvisno od 
financ, te pa od uspešnosti prodaje fotografij, ki je zelo nepred-
vidljiva. Večino cenejših potovanj že imam za sabo, mika pa me 
tudi „mrzla eksotika“, kar je finančno in tehnično bistveno večji 
podvig. Mikajo me denimo južna Avstralija, Kanada, Belo morje ...

Katere pa so tvoje najljubše lokacije po svetu?
To je zelo težko reči, odvisno od tega kaj želim fotografirati. Zelo 
rad potujem na vzhod, predvsem Indonezija mi je zelo ljuba. Tam 
sem bil že devetkrat in tam imam več potopov, kot denimo v Slo-
veniji ali v bližnjem Egiptu. Tja hodim predvsem zaradi čudovitih 
koralnih grebenov in izredne biološke raznolikosti. Indonezija je 
raj za makro fotografijo.
Tudi v Egiptu sem veliko, vendar predvsem, ker je blizu in raz-
meroma poceni. Rdeče morje je sicer zelo lepo, vendar verjetno 
najbolj fotografirano morje na svetu, zato je tam težko posneti 
kaj novega.
Kadar gre za velike živali, predvsem morske pse, se odpravim 
v Ameriko. Bahami na atlantski strani in vzhodni Pacifik so za 
morske pse odlične lokacije. 
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Kako si zašel v profesionalno podvodno foto-
grafijo?
Reciva najprej, da je to polprofesionalna dejavnost. Še vedno 
sem zaposlen. Delam kot kemik raziskovalec v farmacevtski 
industriji. Moja profesionalizacija fotografije je prišla zelo po-
stopno. Po nekem srečnem naključju sem že v začetku de-
vetdesetih spoznal Uroša Gabrijelčiča, urednika revije Val, in 
pisatelja Mateta Dolenca, ki je za Val takrat pisal zgodbe o 
ribah. Manjkale so jima fotografije rib in jaz sem imel takrat že 
kar lepo zbirko jadranskih rib. Tako sem nekako postal stalni 
sodelavec Vala. Kasneje me je Uroš spodbujal, naj napišem še 
kakšno svojo potapljaško zgodbo. V začetku mi je to šlo bolj 
težko od rok, a hitro sem se privadil novi vlogi in danes mi be-
sedila kar lepo tečejo izpod prstov. Počasi sem začel sodelovati 
še z drugimi slovenskimi revijami z morsko, popotniško in po-
ljudnoznanstveno tematiko ter z nekaterimi hrvaškimi revijami. 
Danes pa sem tudi stalni sodelavec revije National Geographic 
Slovenija, kjer običajno objavim eno podvodno reportažo na leto. 
Lahko se pohvalim, da je bila v konkurenci vseh lokalnih (neame-
riških) izdaj te revije ena izmed mojih reportaž izbrana za najbolj-
šo naravoslovno reportažo leta 2013.To štejem za enegasvojih 
največjih uspehov na področju podvodne fotografije.

Torej je tvoja glavna profesionalna dejavnost 
pisanje reportaž?
Tako je bilo na začetku, danes pa je založništvo v krizi, ho-
norarji se manjšajo, uredniki iščejo nove avtorje, ki so zaradi 
svoje promocije pripravljeni delati za nižje honorarje ali celo 
brezplačno. Sreča pa se mi je nasmehnila kmalu po moji zma-
gi na natečaju „Best of Show“ leta 2008 v ZDA. Takoj po tem 
sem dobil povabilo za sodelovanje z neko nemško fotograf-
sko agencijo, ki je specializirana za podvodno fotografijo. Da-
nes s to agencijo zelo uspešno sodelujem in moje fotografije 
se z njeno pomočjo prodajajo tudi po drugih agencijah, med 
drugim tudi v znani ameriški Getty Images.

Izdal si tudi dve fotomonografiji. Ali lahko kaj 
več poveš o tem?
Prva so bili Tihi svetovi iz leta 2006.Fotografije v njej so bile 
v celoti posnete na film. Knjiga je zato nekakšen vrhunec 
mojega fotografiranja na filmski medij, predstavlja pa tudi 
oblikovalski presežek vrhunske oblikovalke Helene Marolt, 
ki je fotografije v knjigi kombinirala po skladnosti barv in 
vzorcev.

Druga knjigaje izšla leta 2013 in je naslovljena Piran, kjer se 
srečata morje in mesto. Moj glavni izziv je bil, da ustvarim 
knjigo iz čim manjšega akvatorija, ki z izjemo ribogojnice 
Fonda, obsega le okoli petsto metrov morja okoli piranske 
Punte. To je uspelo le malo avtorjem, kajti večina jih za svoje 
knjige uporablja fotografije iz svetovnih morij. Poleg tega sem 
želel s to knjigo opozoriti, da je tudi naše majhno morje lahko 
lepo, če ga le znamo dobro pogledati.

Ali bomo videli še kakšno knjigo?
Knjigam se zaradi konkurence interneta žal slabo piše. Če 
bom še kdaj uspel najti pogumnega založnika, bi morda ne-
koč v prihodnosti ponovil Tihe svetove, kjer bi objavil svoje 
najboljše fotografije iz digitalnega obdobja. Nivo fotografij 
bi bil seveda bistveno višji, kot je v „filmskih“ Tihih svetovih.

V slovenskem prostoru pa si znan tudi v širši 
javnosti, ne samo med potapljači. Ali lahko 
navedeš kakšen primer?
Prvič sem nase opozoril leta 1999 s fotografsko razstavo v 
Cankarjevem domu, kjer sem razstavil okoli petdeset ribjih 
portretov. Takrat je verjetno širša slovenska javnost prvič vi-
dela, kako so videti ribe v vodi, ne v ribarnici. Videli so, da 
ima v bistvu riba vsake vrste neko svojo osebnost. Kritik mi je 
v sobotni prilogi Dela namenil več kot pol strani dolgo kritiko 
in to je bilo zame veliko priznanje.
Zadnje čase, kadar gre za promocijo kakšnega izdelka, po-
vezanega s fotografijo, in k sodelovanju povabijo tudi nekaj 
fotografov, sem običajno zraven kot predstavnik podvodne 
fotografije. Tako so iz mojih fotografij izdelali reklamno fo-
toknjigo podjetja Digifot, pri vezeninah Ercigoj pa so iz moje 
fotografije izdelali lepo vezenino, veliko 90 x 60 cm, ki jo 
cenijo na 2.700 €. Obstajata le dve taki vezenini – ena je v 
arhivu podjetja, ena pa v moji dnevni sobi.
Pred leti sem v bazenu delal podvodni portret klarinetista An-
dreja Zupana, ki ga je uporabil za naslovnico svojega CD-ja.
Nazadnje sem sodeloval z modnima oblikovalcema Urško in 
Tomažem Dražem. Odstopil sem jima nekaj svojih fotografij, 
na osnovi katerih sta izdelala štirinajst oblek za kolekcijo 
pomlad in poletje 2015. 

Kako bi danes opisal svojo fotografijo?
Na enostaven način je to težko opisati, kajti moje področje 
delovanja je precej široko, vendar se v največji meri navezu-
je na morje in na naravo. Lahko bi rekel, da gre v glavnem 
za nekakšno kreativno dokumentiranje narave. S kreativni-
mi fotografskimi tehnikami želim namreč doseči všečno in 
efektivnofotografijo. Veliko sem eksperimentiral z vnašanjem 
nekaterih tehnik iz kopenske fotografije v podvodno in v ne-
katerih primerih sem bil kar uspešen.

Katerih tehnik?
Na primer zumiranje in sledenje z objektivom med ekspozicijo 
ali osvetljevanje od zadaj, kot v studijski fotografiji. Največ 
dela sem posvetil podvodni panorami, za katero sem si moral 
izdelati tudi poseben podvodni stativ z vrtljivo glavo. Ko sem 
pred petimi leti naredil svoje prve panorame, sem bil skoraj 
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edini na tem področju, danes pa na internetu najdete že kar 
veliko tega.

Kaj pa podvodni akt? Ta precej izstopa iz tvo-
jega koncepta fotografiranja narave?
Niti ne. Golo človeško telo je ena najbolj naravnih stvari na 
planetu, vsekakor veliko bolj, kot potapljač, še posebej teh-
nični, ki je navešen z vso mogočo kramo (smeh). Razlog, zakaj 
sem akt delal v bazenu, in ne v naravi, je predvsem v prijaznos-
ti do modela, kajti bazenska voda je neprimerno toplejša od 
morske in v bolj kontroliranih pogojih osvetljevanja in ozadja. 
Seveda bi bilo podvodni akt zelo lepo fotografirati tudi v ka-
kšnem tropskem koralnem morju, a kaj, ko je nam najbližje 
koralno morje v muslimanskih rokah, tam pa človeška golota 
ni ravno najbolj čislana ...

V svoji zbirki imaš tudi posnetke izredno red-
kih situacij, denimo, kako samček morskega 
kraljička sprejema samičkina jajčeca v svoja 
usta v varstvo. Kako ti je to uspelo?
Recept za to je zelo preprost: čim več časa moraš prebiti v vodi 
pa se ti bo čisto statistično pripetilo tudi kaj izredno redkega. V 
filmskih časih sem delal veliko potopov, da sem lahko posnel 
čim več filmov. Moj rekord je bil sedem potopov v enem dnevu. 
To je bilo na Sipadanu v Maleziji. Zdaj, ko nisem več omejen 
s 36 posnetki na potop, naredim manj potopov, zato pa so ti 
bistveno daljši. Moj rekord je osem ur in pol pod vodo v štirih 
dolgih in plitvih potopih v enem dnevu. To je bilo na Bahamih, 
ko sem fotografiral morske pse.

Koliko pa imaš vseh potopov?
Nekaj čez štiri tisoč petsto. To ni bilo izrečeno na pamet, ker 
imam vse svoje potope zapisane v Excelu. To znese skupaj 
približno šest mesecev ali en procent mojega življenja prebi-
tega pod vodo.

Katera pa je tvoja najboljša fotografija?
Upam, da je še nisem posnel ... (smeh).

Na začetku si omenil naravovarstvo. Ali lahko 
sedaj poveš kaj več o tem?
Mislim, da večina tako imenovanih naravovarstvenikov rešuje 
probleme, ki so majhni ali pa jih sploh ni, medtem ko pravih 
problemov ne vidijo ali pa si zaradi različnih interesov name-
noma zatiskajo oči pred njimi.

Ali lahko to malo bolje pojasniš?
Seveda. Vzemiva primer potapljanja v koralnih morjih. Marsikje 
so potapljačem prepovedane rokavice, da se ne bi dotikali 
koral in jih s tem poškodovali. Potapljači se ponekod celo ne 
smejo približevati koralam, da jih ne bi poškodovali s plavutmi. 
To se sliši sicer zelo lepo, vprašanje pa je, ali so te restrikcije 
res tako potrebne. Korale se stalno lomijo tudi po naravni poti, 
ne lomijo jih samo  nerodni potapljači. Videl sem že želve, ki so 
odlomile velike veje trdih koral, korale se drobijo v velikih valo-
vih, da cunamija, ki uniči cel koralni greben, sploh ne omenim. 
Pa vendar se s časom vse obnovi in ponovno zaraste. Korale 

sploh ne rastejo tako počasi. Lep primer so potopljene ladje, 
ki nekaj desetletij ležijo pod vodo in so vse lepo zaraščene s 
trdimi koralami in gorgonijami.
Moje prvo potovanje na Sinaj je bilo leta 1995. Takrat sem na 
grebenu Sharks Reef pri rtu Ras Muhammad pod vodo zaradi 
obilice rib doživel pravi šok. Ko sem prišel iz vode, sem svo-
jim kolegom izrekel svoj znameniti stavek: „Fantje, nič vode 
nimam na sliki. Samo ribe so gor ...“. Leta 2013 sem se tja vrnil 
s svojo hčerko. Potapljačev je bilo vsaj desetkrat toliko kot 
nekoč in morje je kar vrelo od mehurčkov. Med njimi je bilo 
tudi ogromno začetnikov in raznih neizkušenih nerodnežev, 
ki slabo kontrolirajo svojo plovnost in posledično s plavutmi 
lomijo korale. A glej ga zlomka, koral je bilo natančno toliko 
kot pred leti, čeprav bi človek ob takšnem navalu potapljačev 
pričakoval samo razdejanje. Čisto druga zgodba pa je bila z 
ribami. Nisem prepričan, da sem videl vsaj eno petino tistega, 
kar sem videl ob svojem prvem obisku Rdečega morja! Tistega 
stavka, da na fotografiji nimam nič vode, danes vsekakor ne bi 
mogel več izreči. Ribe so enostavno izlovljene, kljub temu da je 
Ras Muhammad nacionalni park. Ribe lovijo na skrivaj, da lahko 
z njimi nahranijo vse te množice potapljačev, ki se morajo iz 
naravovarstvenih razlogov potapljati brez rokavic!
Glavni problem uničevanja oceanov je v ribištvu. In ker gre za 
močne lobije, se noben naravovarstvenik temu ne skuša upreti. 
Morda ščitijo kite in delfine, rib pa zanesljivo ne! Potapljač, 
ki s plavutmi lomi korale, niti slučajno ne naredi morju toliko 
škode, kot je kasneje, ko v restavraciji naroči morsko hrano. 
Zaradi ribištva danes plava v oceanih samo še približno deset 
odstotkov velikih rib glede na preteklost!

Zelo črne misli ... Reciva za konec kaj bolj 
optimističnega! Kaj bi ljudem svetoval, da bi 
postali dobri podvodni fotografi?
Na področju izobraževanja imam res nekaj izkušenj in tega, 
kar bom zdaj povedal, bodo bralci te revije veseli: najboljši 
podvodni fotografi nastanejo iz dobrih potapljačev, ki se na-
učijo fotografirati. Obratna pot je veliko težja in priča sem bil 
že marsikateremu razočaranju, ko je dober kopenski fotograf 
mislil, da ga do vrhunske podvodne fotografije loči samo še 
začetni tečaj potapljanja.
Pri podvodni fotografiji se fotograf nahaja v ambientu, ki mu 
je fizikalno in biološko tuj, zato imajo tu dobri potapljači veliko 
prednost. Kadar želimo ustvariti dobro podvodno fotografijo, se 
nas mora velik del posvetiti predvsem fotografiji. Zaradi tega se 
potapljaški parametri pomaknejo v podzavest. To denimo po-
meni, da v vsakem trenutku potopa približno vemo, koliko nam 
kažeta manometer in računalnik, ne da bi nanju pogledali. Da 
ta nivo dosežemo, pa potrebujemo veliko potapljaških izkušenj 
in veliko število ur potapljanja, zato za uspešnega podvodnega 
fotografa začetni potapljaški tečaj definitivno ni dovolj.
Poleg tega je podvodna fotografija tudi tehnično veliko bolj 
zahtevna od kopenske, zato imajo tehnično nadarjeni ljudje 
prednost pred umetniškimi dušami, med potapljači pa mislim 
da takšni ljudje prevladujemo.

Borut, najlepša hvala za ta dolg in zanimiv 
pogovor.
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V klubu Rex maris iz Kopra smo se odločili, da bomo sklenili 
sezono v Sveti Marini na JV Istre, ki velja za eno najbolj obi-
skanih potapljaških krajev v Jadranskem morju. Sem priha-
jajo potapljači iz celotne Evrope. Seveda se v takšni množici 
občudovalcev podvodnega sveta zgodi temu primerno več 
nesreč, a to je že druga zgodba.
Vodja sekcije za rekreativno potapljanje Helena Benčić Kobal 
je skupaj z izkušenim potapljačem Nedjanom Kastelicem, ki 
pozna akvatorij Svete Marine kot svoj lastni žep, saj ima tu pri-
kolico in preživi tako rekoč polovico leta v tem svojevrstnem 
potapljaškem popku sveta, ter Milivojem Čotarjem, večno 
nasmejanim predsednikom kluba in potapljačem s prav tako 
dolgo kilometrino, določila potapljaške pare in lokacije, ka-
mor velja odpeljati potapljače, ki se šele privajajo na lepote 
podvodnega sveta in iz potopa v potop pridobivajo nove izku-
šnje. V klubu je skupina organizatorjev v tednu pred odhodom 
natančno določila kraje in skupine. Dogovorili so se za Crveno 
punto, podvodno steno Babino, Barbakovnac in z življenjem 
bogato levo in desno steno, ki omogoča sestop kar z obale. 
Zaradi nepredvidljive logistike v službi sva se zaključku se-
zone v Sveti Marini z Leonardom  pridružila dan kasneje, v 
soboto, 18. oktobra. Leonard je že dolgo časa sanjal o nočnem 
potopu z obale, tako da sem po pretehtanem premisleku ugo-
dila njegovi želji, ekipi 20 članov pa sporočila najin namen. V 
vodo sva se odpravila ob 18.05 s popolno fotografsko opremo. 
Ponoči se življenje pod gladino umiri. Morje naju je nagradilo z 
množico škarpen in škarpočev. Poleg tega sva v živo občudo-
vala pisanega raka skakača z dolgimi tipalkami. Rak skakač je 
rdeče rjave barve, med členi na zadku ima vijoličasto modre 
pasove. Na plan pride ponoči, živi v duplini (na fotografiji). Na 
peščenem dnu sva naletela na lep primerek oranžaste morske 
zvezde, ki se je počasi premikala na nočnem lovu. Najin potop 
je trajal 78 minut. Ko sva prišla iz vode, je Leonard na jasnem 
nočnem svodu, polnem zvezd, prepoznal vzhajajoče ozvezdje 
bika in mi ga pokazal.
Naslednji dan smo se vkrcali na čoln in se odpravili na čudo-
vito podvodno steno Babino. Ko smo bili tik nad njo pri boji, 
smo se spustili s čolna. Plavali smo po dnu od 4 do 7,5 m 
globoko sredi morja, nato smo se spustili po steni do globine 
30 metrov. V strnjeni skupini, ki jo je zanesljivo in skrbno vodil 
Milivoj, smo plavali skozi podvodni kanjon. Nekje na sredi 
smo se skozi tunel dvignili na vrh stene in se počasi vračali k 
čolnu. Stena je živopisno obraščena z rumenimi gorgonijami. 

Tekst: Tea Štoka • Foto: Leonard Štoka Sedmak, Jessica Kastelic

Kam za zaključek sezone? Morje je še toplo, 
v vodi veliko rib, gneče na plažah ni več, 
kampi so izpraznjeni, cene nastanitvenih 
storitev pa so zelo ugodne.”

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

Tea.Stoka@fvz.upr.si

ZAKLJUČEK SEZONE V 
SVETI MARINI

Skupina za nami, ki se je spustila 10 m nižje, je imela večjo 
srečo kot mi, saj je naletela na morskega goloba. Na sivem 
peščenem dnu je elegantno vijugal s širokimi črnimi plavutmi. 
Ob boji sem skupaj z Leonardom čakala na globini 4,5 me-
trov na dekompresijskem postanku. Morje naju je nagradilo 
s pogledom na kraljevski primerek ugorja, ki je ljubosumno 
varoval duplino. Babino je osupljivo lepa potapljaška lokacija. 
Razmeroma daleč od obale se razprostira plitvina in tako 
rekoč sredi morja zraste podvodna stena od 4,5 do nekje 40 
metrov globoko. Na poti v pristan, ko je lesena pasara po-
tapljaškega centra Murena rezala brezhibno modro gladino, 
smo na obzorju zagledali jato razposajenih delfinov, ki so se 
igraje podili drug za drugim. Vsekakor odlično znamenje, da 
bo dan prijeten in blagoslovljen z dobro energijo!
Od petih načrtovanih potopov sva si v bogatem akvatoriju 
Svete Marine z Leonardom privoščila le dva, a oba sta bila 
tako polna nepričakovanih odkritij in miline, da sta naju na-
polnila z lepoto in neustavljivim čarom podvodnega sveta. 
Zdaj nestrpno čakava – pa ne le midva – da se morje prebudi 
in se znova vrneva v potapljaški raj na JV Istre, dobri dve uri 
vožnje iz Kopra.
Nadebudnim in neutrudljivim organizatorjem dogodka, Ned-
janu, Heleni in Milivoju, se člani društva iz srca zahvaljujemo 
za odlično organizacijo in usklajeno vodenje potopov.
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VERTICAL BLUE
Tekst: Samo Jeranko • Foto: Daan Verhoeven, Lia Barrett, Pascal Berger

Leta sem sanjal o samostojnem potopu do 
magične F. Ta mogočna številka je sčasoma 
izgubila svoj pomen, njeno mesto pa je 
zamenjala želja po neskončnem občutku 
breztežnosti, ko počasi tonem proti morskem 
dnu. Z globino 107 m sem dosegel ravno to in 
na koncu presegel tudi svoja pričakovanja.”

Samo Jeranko je tekmovalec 
in mednarodni inštruktor 
prostega potapljanja. 

jeranko.samo@gmail.com

O tem prestižnem tekmovanju sem natanko leto dni nazaj pisal za 
takratno izdajo revije Potapljač. Novembra 2013 sem namreč prvič 
obiskal to čarobno, a odmaknjeno lokacijo, kjer poteka tekmovanje, 
ki so ga ameriški mediji poimenovali potapljaški »Wimbledon«. Lan-
skoletna izvedba je bila vsekakor prelomna, tako zame osebno kot 
za šport na splošno. Veselje ob doseženih rekordih je bilo izjemno, 
hkrati pa smo sredi tekmovanja doživeli tudi tragično nesrečo, v ka-
teri se je ameriški tekmovalec tako hudo poškodoval, da je kasneje 
umrl. Tragičnim dogodkom navkljub je misel o povratku v ta čarobni 
zaliv ostala močna kot le redko katera.
Januarske priprave so se pričele odlično. Februarja sem bil že na 
nivoju lanske sezone, medtem ko sem maja suvereno rušil oseb-

ne rekorde na bazenu. Takrat sem se tudi odločil, da jeseni 
ponovno odpotujem na Bahame. Nova znanja in izkušnje 
so se obrestovale na vsakem koraku. Velik del priprav na 
globinske potope sem prvič opravil kar v Sloveniji. Mnoge 
vikende, vse od maja pa do septembra, sem preživel na eni 
izmed rumenih boj pred Piranom. Ko za pot na morje ni bilo 
časa, pa sem adaptacijske potope opravljal kar v Blejskem 
jezeru. Šele kasneje sem spoznal, da je bila kombinacija med 
seboj tako različnih lokacij zadetek v polno. Na ta način sem 
namreč v svoj trening konstantno vnašal potrebno razno-
likost, ki me je motivirala na dolgih in napornih pripravah. 
Konec septembra je sledila nekajdnevna ribiška avantura na 
Palagružo, za tem odhod v Egipt. Mesto Dahab ponuja nekaj 
najlepših potapljaških lokacij na svetu. Velja tudi za znano 
zbirališče prostih potapljačev. Tam sem opravil enomesečni 
cikel treningov, kjer sem svoje telo postopoma privajal na 
vedno večje globine. Zapustil sem ga v začetku novembra, 
za tem, ko sem nekajkrat zapored dosegel 95 m globoko 
dno tamkajšnje modre luknje. 
Zveneča imena, ki so se pričela pojavljati na listi prijavljenih 
za letošnjo izvedbo tekmovanja Suunto Vertical Blue 2014, so 
napovedovala izreden dogodek. Gostitelj in organizator Wil-
liam Trubridge, 14-kratni svetovni rekorder in edini zemljan s 
preseženo globino 100 m brez plavuti. Rus Aleksej Molčanov, 
s katerim smo skupaj trenirali v Egiptu in človek, ki je s 128 
m dosegel največjo globino na svetu. Carlos Coste 7-kratni 
svetovni rekorder iz Venezuele in prvi zemljan z doseženo 
globino 100 m s konstantno obtežitvijo. To mu je uspelo leta 
2004. Poljak Mateusz Malina, ki je nekaj dni pred prihodom 
na Bahame brez plavuti v dolžino preplaval kar 226 m in s 

foto: Daan Verhoeven, Dean's Blue hole leži v sredini 
zavarovanega zaliva, kjer le nekaj korakov od obale globina 
znaša 202 m.

Foto: Lia Barrett, 107 m globok potop je trajal 3 min in 1 s, od tega 1 
min 45 s potjo navzdol.
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tem prevzel svetovni rekord Hrvatu Goranu Čolaku in še mnogi 
drugi. V ženski kategoriji so bile ob odsotnosti svetovne rekor-
derke Rusinje Natalije Molčanove vse oči uprte v japonsko ekipo 
ter Rusinjo Marianno Krupnickajo. 
Pot na ta odmaknjen otok je dolga in se po navadi zaključi po 
več kot 30 urah presedanja na letalih. Svoje doda tudi časovna 
razlika, ki še dodatno vpliva na utrujenost po prihodu. Prav zaradi 
tega večina tekmovalcev prispe teden ali dva pred pričetkom 
dogodka. Čas je potreben tudi za prilagajanje novim pogojem 
in optimizaciji opreme. 202 m globoko modro brezno nudi zares 
specifične pogoje. Zavarovan zaliv ga ščiti pred vplivi odprtega 
morja, kot so veter, valovi in morski tokovi. Hkrati ozek vhod pre-
prečuje vstop sončnim žarkom, zato že po nekaj metrih nastopi 
popolna tema. Vsekakor gre za prednosti in slabosti, ki se jim je 
potrebno prilagoditi. 
Tekmovanje je letos potekalo med 27. novembrom in 5. decem-
brom. Razdeljeno je bilo na tri sklope, med katerimi je bil dan 
počitka. Prvi je trajal tri dni, druga dva vsak po dva dni. Nastopili 
smo lahko šestkrat, kar je pomenilo, da nam je pripadal še en 
dodaten dan za počitek. Na sporedu so bile vse tri tekmovalne 
discipline, to so potop brez plavuti, potop s plavutjo in prosti 
potop z vlečenjem ob vrvi. Disciplino, v kateri smo nastopili v 
posameznem dnevu smo si poljubno izbrali. Končna razvrstitev 
je potekala v vsaki disciplini in skupnem seštevku najboljših re-
zultatov v vsaki izmed njih.
Lanskoletna udeležba na tekmovanju je pustila zelo močan vtis. 
Na zelo krut način sem spoznal nekatere življenjske resnice, ki 
sem se jih pred tem zavedal, a jih nisem upošteval. To je spre-
menilo moj pristop k potapljanju in življenju na splošno. Nisem 
testiral mej svojih zmožnosti, temveč sem užival v prav vsakem 
potopu. Nisem prišel iskat številk ali globin, temveč zadovoljstvo, 
ki bo s seboj prineslo tudi dober rezultat. Ob takšnem razmišlja-
nju sem brez težav že na treningu dosegel magično stotico in s 
tem z veseljem pričakoval pričetek tekmovanja. 
Že v prvem delu tekmovanja smo bili priča kopici preobratov in 
presenečenj. Glavna favorita za zmago, Aleksej in William, sta 
neuspešno in z izgubo zavesti zaključila svoje potope na globino 
97 m in 93 m brez plavuti. Aleksej se je vrnil z izrednim poto-
pom na 123 m s plavutjo, kar je bila kasneje največja dosežena 
globina na tekmovanju. Izjemen dosežek je uspel tudi Poljaku 
Malini, ki je dosegel 113 m z vlečenjem ob vrvi. Med dekleti se je 
razvil zanimiv boj za zmago v skupnem seštevku med Japonko 
Sayuri Kinoshita, Kate Middleton iz Nove Zelandije in Rusinjo 
Marianno Krupnickajo. Slednja je na koncu tudi zmagala. Sam 
sem se uspešno potopil 102 m in s tem tudi uradno dosegel in 
presegel magično stotico. Tretji dan sem uspel doseči globino 
105 m, vendar sem bil zaradi prepozno opravljenega protokola 
žal diskvalificiran. Diskvalifikacija je pomenila streznitev in opo-
zorilo na večjo pozornosti v naslednjih dneh.
Drugi sklop je potekal v luči prej napovedanega naskakovanja 
svetovnega rekorda Williama Trubridga. Njegov poizkus potopa 
na globino 102 m brez plavuti, ki je bil žal neuspešen, je bil de-
ležen velike medijske podpore. Potop so celo v živo prenašali 
v Novo Zelandijo. Tudi Alekseju že drugič ni uspelo zaključiti 
97 m brez plavuti, a je zato dan kasneje uspešno opravil 114 m 
vlečenje ob vrvi. 76 m brez plavuti je bila moja želena globina v 
tem delu tekmovanja. Z novim državnim rekordom mi je to tudi 
uspelo. Sprememba vremena je s seboj prinesla tudi drugačne 

pogoje, na katere nisem bil pripravljen. Ravno zaradi tega je bil 
potop mnogo bolj zahteven od pričakovanja. Uspel sem tudi s 
konzervativno napovedjo 85 m z vlečenjem ob vrvi. Po petem 
dnevu tekmovanja sem imel uspešne nastope v vseh disciplinah, 
kar je pomenilo, da sem prevzel vodstvo. Velika uganka pa je 
ostal boj za skupno zmago. Nekoliko nepričakovano sem bil v 
igri zanjo tudi jaz. 
Dan počitka tekmovalci izkoristimo za raziskovanje otoka in 
sprehode po dolgih peščenih plažah. Teh je na otoku mnogo, 
a so žal polne nadležnih mušic in komarjev. Bahamsko otočje 
je znano po morskih psih. Te lahko srečamo v vsakem zalivu 
in ob skalnatih grebenih. Prav tako je zelo priljubljen podvodni 
ribolov, kjer pa je uporaba pušk prepovedana. Dovoljene so le 
podvodne frače, vendar je zaradi morskih psov potrebna velika 
previdnost. Na otoku so sveže dostopne ribe in raki ter nekaj 
vrst sezonskega sadja. Tako so bili naši jedilniki sestavljeni iz 
kirnje in občasno jastogov, glede sadja pa smo lahko izbirali med 
kokosom, bananami in papajami.
Razplet tekmovanja je bil nepričakovan. Izpadli so mnogi favoriti 
za dobre uvrstitve, končna razvrstitev pa je ostala neznana vse 
do konca. Sam se nisem pretirano oziral na to, saj sem želel 
le nadaljevati svoje potope. Rezultati iz prejšnjih dni so mi vlili 
veliko pozitivne energije za nadaljevanje tekmovanja. Nikjer ni-
sem občutil, da dosegam katero izmed mej. Prav zato odločitev, 
da svoji prejšnji globini dodam še dva metra in s tem napovem 
107 m, ni bila težka. Uspešen potop je pomenil veliko veselje. 
Veselilo me je predvsem dejstvo, da sem uspel slediti tistemu, 
kar me pri potapljanju najbolj osrečuje. To je doživetje, ko se 
čas med prostim padom v globino enostavno ustavi. Nagrada 
v obliki dosežene globine pa je bila najlepše darilo ob koncu 
dolge in naporne sezone. 
S tem rezultatom sem ohranil vodstvo v skupni razvrstitvi. A obe-
ma, tako Alekseju kot Williamu, je ostal še en potop, s katerim 
sta bila moja edina konkurenta za zmago v skupnem seštevku. 
Čustveno izmučen sem odpovedal nastop na zadnjem tekmo-
valnem dnevu. Opazoval sem boj za zmago, kjer je bil William 
na koncu nekoliko boljši. 
Tisti, ki spremljajo svet prostega potapljanja vedo, kakšen reno-
me ima to tekmovanje. Misel, da si delim mesto med tremi naj-
boljšimi, mi enostavno vzame sapo. To je nekaj, o čemer nisem 
drznil niti sanjati. Sprejemam jo kot veliko potrditev, tako zame 
kot tudi ostale, ki mi na tej poti pomagajo. Hkrati si želim, da bom 
lahko še v prihodnje počel stvari, ki me osrečujejo. 

foto: Pascal Berger, organizator spremlja vsakega tekmovalca 
s pomočjo sonarja in v primeru težav sproži varnostni sistem, ki 
tekmovalca dvigne na površino
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Vzdušje na potniškem terminalu Letališča 
Jožeta Pučnika Ljubljana vzdolž prihodnega 
in odhodnega dela potniške avle v teh dneh 
bogati kolaž 30 fotografij.”

Avtor in idejni vodja projekta je Nino Mihalek - Muha, letalski 
fotograf in navdušenec, ki v objektiv strastno in predano lovi 
vse, kar je povezano z letalstvom. To uspešno in najraje počne 
iz ptičje perspektive, zato njegov vzdevek Muha ni naključje. 
Med več desetletnim poglobljenim raziskovanjem? osrednjega 
slovenskega letališča je Nino kalil svojo prepoznavno mojstrstvo 
v letalski fotografiji in s tem ustvaril bogat zapis velikega dela 
polpretekle zgodovine letališkega življenja. Ta zapuščina prese-
ga obliko slikovnih dokumentov in se kaže v mojstrskih kreacijah 
ter nevsakdanjih detajlih, ki bi brez njegovega pogleda skozi 
objektiv za vedno ostali skriti.
Pričujoča razstava presega meje letališča, hkrati pa je z njim ne-
ločljivo povezana. Čepravletališče predstavlja jedro razstave, je 
večji poudarek namenjen »stranskim« pogledom, ki se odstirajo 
obiskovalcem, ko pridejo v Slovenijo. Naravne lepote in motivi, 
ki niso klišejski in z razglednic, ki morda na prvi pogled ne pome-
nijo nič posebnega, a na svojstven način razkrivajo prepoznavne 
kotičke naše države.
Avtor svoj pogled kombinira s pogledi še dveh drugih fotografov. 
Če je pogled Nina usmerjen iz zraka na zemljo, se kamera Jureta 
Mežnaršiča z zemljo spogleduje z zemlje. Vmes in okoli nje je 
veliko zraka, saj so fotografije nastajale na ravnih ali vertikalnih 
poteh v naših čudovitih gorah. To niso fotografije, ki bi nastale 
na namenskih fotografskih izletih v gore, ampak so nastale po 
naključju, kot dokumentarni zapisi preživljanja časa v gorskem 
okolju, zapisi veselja soplezalcev, romantičnih trenutkov, nevar-
nosti v gorah, težkih pogojev za preživetje in, ne nazadnje, kot 
poklon tistim, ki so prvi hodili v naše gore. Pogled iz vode in 

LETALIŠKI TERMINAL BOGATI 
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA
»POGLED MUHE«

Tekst: Franc Goltez • Foto: Franc Goltez

pod njo, ki ga je prispeval Franc Goltez, je tretja dimenzija te 
razstave. Dimenzija, ki je večini še najmanj znana in zato takoj 
pritegne pozornost. Kdo se skriva v »zaprašenih« globinah, ne-
običajen pogled na blejski grad, obojestransko presenečenje ob 
srečanju. Spet je tu zrak, mehurčki okoli vodnih rastlin na svoji 
poti navzgor in iz vode v element, ki prežema celotno razstavo. 
Zbirka fotografij, ki morda na prvi pogled nima veliko skupnega, 
razkriva gledalcu tisto, kar pozna, kar je že velikokrat videl, a 
tokrat iz neke druge perspektive in v drugačnih kombinacijah. 
Povezujejo jo avtorji, ki so večji del svojega življenja vsak po 
svoje vpeti v letališko stvarnost in ki jih zaznamuje raziskovanje 
sveta skozi fotografski objektiv. Njihovo delo zaokrožuje ozadje, 
za katerega je ročno poslikavo prispeval akademski slikar Gre-
gor Nartnik - Nagi in ki razstavo umešča med stilizirane gore 
in oblake, med realno in abstraktno. Skoraj 100 metrov dolga 
ročna poslikava ozadja se zagotovo uvršča med največja dela 
te vrste daleč naokoli.
Pokrovitelj projekta, s katerim smo želeli pritegniti pozornost 
potnikov in obiskovalcev ter poživiti letališki ambient, je Aero-
drom Ljubljana. Razstava je nastala kot eden sklepnih dogodkov 
ob obeležitvi 50. obletnice delovanja letališča in v njen poklon.  
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Po nekajletnem premoru zaradi finančnih in 
organizacijskih težav je športno Ribolovno 
društvo Udica iz Malega Lošinja organiziralo 
37. prvenstvo narodov v podvodnem lovu ter 
naslednji dan 53. novoletno prvenstvo, kjer 
lahko tekmujejo mešane ekipe.” 

Zaradi prihajajočih novoletnih praznikov in običajno slabega vreme-
na, je tekmovanje bolj skromno obiskano, vendar najboljši in najbolj 
zagrizeni podvodni lovci ne popuščajo.
V slovenski ekipi sta bila izkušeni podvodni lovec, veteran Robert 
Podgoršek iz Kraške mornarice in izjemno zavzet Sašo Moškon iz 
koprske Porporelle.
Na pregled terena sta se odpravila tri dni pred tekmovanjem. Za-
radi slabega vremena sta pregledovala teren v rezervni coni, ki se 
je raztezala od ustja lošinjskega zaliva na sever proti Osorščici. 
Med pregledom sta našla kar nekaj velikih ugorjev in rib (tabinje, 
škarpoče in šarge). Na pregledu terena jih je prvi dan spremljala 
močna burja ter pogled na zasneženo Osorščico. 
Naslednji dan se je veter umiril. Tekom dneva se je vreme ponovno 
spremenilo in pričel je pihati močan jugozahodnik, ki je ustvaril 
tudi do tri metre valove visoke. Sašo je sporočil, da takšnih valov 
v življenju še ni doživel. V trdni temi se je ekipa vrnila v apartma in 
se pripravila za tretji dan pregleda terena.
Tretji dan je pihala izredno močna in hladna burja, tako da je skok 
v morje pomenil pravo »osvežitev«, kot bi skočil v jacuzzi. 
Na pokal narodov so se prijavile le štiri države: Hrvaška, Slovenija, 
Črna Gora in Grčija. Prvič v zgodovini tekmovanja ni bilo italijanske 
ekipe (baje zaradi finančnih težav). Kljub slabemu vremenu in eks-
tremnim pogojem je organizator vztrajal, da bo tekma v akvatoriju 
otoka Unij. Večina tekmovalcev se je strinjala, da bi takšna odločitev 
bila preveč nevarna in nespametna.
V ponedeljek, 29. decembra, so se tekmovalci zbrali v zalivu pred 
vojašnico, kjer so imeli v močni burji zavetje in mirno morje. Začetek 
tekmovanja je bil predviden ob 8:30, vendar so ga organizatorji 
zaradi slabega vremena dva krat prestavili. Ob 12. uri so zaradi 

NOVOLETNO PRVENSTVO V 
PODVODNEM LOVU 

Tekst: Peter Valenčič, Sašo Moškon • Foto: Sandro Tariba

velikih valov tekmovanje pričeli v lošinjskem zalivu. 
Tako je odpadla rezervna cona in vse najdene ribe v 
preteklih dneh.
V takšnih trenutkih na uspeh v lovu vplivajo izkušnje 
posameznikov. Robert se je podal ob obalo, kjer je bilo 
morje najbolj valovito in zapenjeno. Vidljivost je bila 
izredno slaba, vendar so v takšnih razmerah na poho-
du tudi ribe roparice, kot je brancin, na katerega je 
Robi tudi računal. Že v prvem potopu je ulovil brancina, 
težkega nekaj čez kilogram, kar mu je prineslo veliko 
motivacije kljub ekstremnemu mrazu. Robijev spremlje-
valec na čolnu je povedal, da še ni videl tekmovalca, ki 
bi celo tekmo izpeljal na 100 metrih obale in ujel štiri 
ribe. Sašo je srečo preizkusil ob obali, po luknjah ter na 
stenah in kamnih tudi do dvajset metrov globoko. Kljub 
vsem naporom ni ulovil nobene ribe. 
Tekmovanje se je zaključilo popoldan okrog 16. ure.
Slovenska ekipa je zasedla tretje mesto, posamezno pa 
je Robert Podgoršek zasedel tretje mesto med vsemi 
tekmovalci. Zmagali so Hrvati, drugi so bili Grki. Med 
posamezniki je tudi tokrat zmagal večkratni državni 
prvak hrvaške Daniel Gospič, drugi pa je bil Radoslav 
Jakupović.
Podelitev priznanj v športni dvorani je popestril nastop 
mažoretk in občinstvo, ki je na lošinjskih tekmah kar 
stalnica. 
Naslednji dan je bilo na sporedu 53. novoletno tek-
movanje, na katerega se je prijavil tudi Dušan Krajnik 
iz društva RPD Piran, vendar je svoj obisk predčasno 
odpovedal zaradi izjemno slabega vremena, kar je tudi 
razumljivo. Tekmovalo je štirinajst ekip. V nekoliko le-
pšem vremenu je zmagala ekipa Mali Lošinj, ki je med 
drugim ujela tudi 12kg težko kirnjo, kar je prava redkost 
za zimske dni. 
Slovenski ekipi čestitamo za trud in trpljenje v ekstre-
mnih pogojih ter za zastopanje slovenske države, ki 
premalo postori za športnike in njihovo požrtvovalnost.
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DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR
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DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR

VODITELJ POTAPLJANJA
Pred kratkim je ob podpori sredstev iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 
izšla knjiga Voditelj potapljanja.”

Avtor tega za slovensko potapljanje zelo pomembnega dela 
Igor Urh je dolgoletni predsednik Komiteja za izobraževanje pri 
Slovenski potapljaški zvezi (SPZ). Že več desetletij vodi CMAS 
komisijo za izobraževanje, ki je najštevilčnejša šola v SPZ-ju 
in najstarejša potapljaška šola na svetu, katere ustanovitelj 
je legendarni Jacques-Yves Cousteau. Podobno legendarno 
vlogo si je na področju izobraževanja v Sloveniji ustvaril tudi Igor 
Urh. Je gonilna sila izobraževanja potapljačev in potapljaških 
inštruktorjev. Podpisal se je pod kar nekaj del - prva Pravila 
potapljačev v Sloveniji PRAPOS, dva CMAS učbenika za začetni 
in nadaljevalni potapljaški tečaj ter veliko strokovnih člankov. 
Pri izobraževanju potapljačev ne pristaja na vedno bolj pogoste 
bližnjice, temveč se odlikuje po načelni skrbi za čim višji nivo 
znanja in s tem povezane varnosti potapljačev.
Voditelj potapljanja je po eni strani krovni učbenik za najvišje 
potapljaške kategorije, hkrati pa tudi zanimivo in poučno 
branje za slehernega potapljača. Igor Urh je Sloveniji ponovno 

zagotovil pomembno mesto na potapljaškem zemljevidu sveta. Tudi 
mnoge večje države se namreč ne morejo ponašati s tako pomembnim 
in celovitim avtorskim delom s področja potapljanja v lastnem jeziku. 
Knjigo toplo priporočamo vsem potapljačem, tako začetnikom, ki si 
želijo pridobiti čim več novih znanj, kakor izkušenim potapljačem, ki 
ob njej svoje znanje lahko obnovijo in poglobijo. Pričujoče delo je 
pomemben vir informacij in 
potapljaških znanj, hkrati pa 
naj postane tudi motivacija k 
nadaljnjemu izobraževanju 
in usposabljanju; tako 
formalnemu na tečajih, 
še bolj pa neformalnemu 
izobraževanju preko 
ponovitev teorije potapljanja 
pred vsako potapljaško 
sezono, ki bo z več znanja 
tudi bolj varna.

Informacije in naročila na 
racun@spz.si. 

ob njej svoje znanje lahko obnovijo in poglobijo. Pričujoče delo je 
pomemben vir informacij in 
potapljaških znanj, hkrati pa 
naj postane tudi motivacija k 
nadaljnjemu izobraževanju 
in usposabljanju; tako 
formalnemu na tečajih, 
še bolj pa neformalnemu 
izobraževanju preko 
ponovitev teorije potapljanja 
pred vsako potapljaško 
sezono, ki bo z več znanja 

Informacije in naročila na 

NOVO
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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 

Cena za člane SPZCena za člane SPZ

PROFESIONALNI KOMPLET SLOVENSKE POTAPLJAŠKE ZVEZE

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

Cena za člane SPZ:      450 EUR

Redna cena:     800 EUR

Regulator CORE 
+ 

oktopus CORE 
+ 

kompenzator plovnosti PRO HD

AQUA LUNG
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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. 

SPZ SPONZORJI
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Na podlagi nove zakonodaje več ni možno poslovanje z gotovino v pisarni SPZ. Bo pa tudi v pri-
hodnje možen prevzem materialov v času uradnih ur ob torkih med 17. in 18. uro na sedežu SPZ 
(Celovška 25, Ljubljana) po predhodnem plačilu na poslovni račun SPZ številka: SI56 0234 0001 
9860 842. 




