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SUPer 
uvodnik
Še vedno razmišljaš, 
kako čim bolj zabavno 
preživeti nore poletne 
dni, ki so pred tabo?  
Zate imamo SUPer idejo, ki ni 
samo zabavna, je tudi zdrava, 
sproščujoča in te zlahka zasvoji. 
Seveda, govorimo o supanju! 

V naši novi SUPer reviji preberi, zakaj so se vsi pred tabo že odločili stopiti na sup in kaj te čaka, če 
to storiš tudi sam. Razišči svetovne sup destinacije, spoznaj vse trike supanja 
in ne spreglej nasvetov in ugodnosti za nakup svoje nove deske. Ko enkrat 
stopiš nanjo, te supanje zelo zasvoji, prepričani smo, da boš potreboval svojo! In na koncu si ne 
pozabi prepisati še seznama najboljših lokacij za raziskovanje in odkrivanje lepot slovenske narave.  
 
Naj se tvoje SUPer poletje prične zdaj! Če te pa zanima več o supanju ali rabiš pomoč pri nakupu svoje deske, me 
lahko kadarkoli pokličeš na številko 031 602 171 ali mi pišeš na marko@recreatica.eu.

Marko, Recreatica.eu

Brezplačna oglasna spletna revija  
Izdajatelj: OFF On d.o.o., Brodarjev trg 6, 1000 Ljubljana  
Davčna številka SI: 28748239  
Matična številka: 7117442000  

IBAN SI56 3000 0001 7925 539 (Sberbank d.d.)  
Oglasno trženje: info@off-on.si, 051 358 171  
Oglaševalec: www.recreatica.eu/si 
Naslovnica: Pexel 
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Nasveti za SUPer 
zacetnike 

Je! Kakorkoli se ti zdi supanje za zdaj znanstvena fantastika, ga je resnično enostavno in hitro osvojiti, ne glede na 
leta in tvoje pretekle izkušnje na vodi. Ko se navadiš, postane supanje kot vožnja s kolesom. Zagotavljamo ti, da 
boš z upoštevanjem naših nasvetov imel novo profilno sliko na supu v manj kot eni uri.

ALI JE SUPANJE RES PRIMERNO ZAME

Te mika, da greš preizkusit priljubljeni šport? Zate smo 
pripravili izbor nasvetov, upoštevaj jih, če si boš to poletje 
prvič izposodil sup desko. Če pa te že mika nakup, obvezno 
preveri spletno trgovino Recreatica.

POMEMBNO!
1. Pazi na ravnotežje za stanje na deski.
2. Uporabi vrvico (leash), sup si obvezno priveži    

na nogo.
3. Veslanje je nujno z obema rokama. 
4. Izberi desko, ki je primerne velikosti, oblike 

in širine. Če te zanima več, lahko kadarkoli 
pokličeš na številko 031 602 171 ali mi pišeš                    
na marko@recreatica.eu.

5. Oblačila in obutev: za prvič je dovolj, če oblečeš 
svoja športna oblačila, ne rabiš neoprena. Na 
sup deski bodi bos, obutev pusti na obali.

6. Mobilni telefon: predlagamo ti, da mobilni 
telefon pustiš na kopnem ali pa ga zaščiti z 
nepremočljivo vrečko, ki jih prodajajo v ta namen. 
Raje prosi prijatelje ali družino, da te fotografirajo 
iz obale! Tudi najboljšim se zgodi, da padejo v vodo.

Supaš lahko praktično kjerkoli, kjer je voda globoka več kot meter. Za začetek ti predlagamo obisk jezera, ker je 
voda tam mirnejša kot drugje. Ko na deski pridobiš določeno znanje in samozavest, pa se lahko odpraviš tudi 
na valove in brzice.

Mnogi pravijo, da za supanje ne potrebuješ veliko predznanja ali posebnih priprav, 
le nekaj prave opreme. Mi ti predlagamo, da se za začetek vseeno odločiš za uro 
tečaja, kjer ti bodo stvari najbolje razložili in pokazali. Te zanima, kje svojo prvo uro 
na supu lahko opraviš z ZRAY sup deskami?

KAM SUPAT?
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Kakšno obliko SUP deske 
naj izberem?

1.RACE - tekmovalna deska

Če nisi tekmovalec, pa bi se vseeno raje premikal 
hitro in z veliko manj napora kot z navadno desko, 
izberi obliko, ki je zgoraj ušiljena oz. ušpičena. So 
ožje dezke in zato po vodi drsijo lepše in hitreje.

Priporocamo ti: Zray SUP komplet R1 Racing 12'6''
Dolžina 381 centimetrov, super rigiden, dolg in 
ozek: SUP R1 Racing je rojen športnik, narejen za 
tekmovanja in hitro premagovanje večjih razdalj. 
Namenjen je tako srednje izkušenim, kot tudi 
naprednim suparjem.

2. WAVE – ZA SUPANJE PO VALOVIH

Priporocamo ti: Red Paddle Co SUP 8’10’’ Whip MSL 
Kot vsaka druga Red Paddle Co deska je izredno trpežen, saj je 
bil testiran v najtežjih razmerah. Ima ozek rep, da se na valovih 
izredno dobro obnaša. Odstranjiv in nastavljiv smernik je iz 
steklenih vlaken in ga po želji lahko tudi zamenjaš s drugim. 
Patentirane RSS letvice supu dodajo izredno čvrstost, saj je 
kar 40% trši kot podobni supi brez njih.

3. ALLROUND – VSESTRANSKA SUP DESKA

Če si začetnik in tudi veš, da bo sup desko uporabljala 
cela družina, izberi vsestranski sup. Primeren je tudi za 
jogo, telovadbo in zabavo, ustrezajo pa čisto vsem članom 
družine in prijateljem.

Priporocamo ti: Zray SUP komplet A2 Premium 10'6''
SUP deska Zray™ A2 je narejena tako za začetnike, kot 
za napredne suparje. S tremi smerniki ter večjo širino je še 
zelo stabilna, kar suparji še posebej cenijo na vzvalovanem 
morju. Možno je pritrditi tudi sedež.
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Pri supanju delajo skoraj 
vse mišicne skupine 
Supanje je odličen vodni šport za pridobivanje kondicije in oblikovanje postave, saj 
s pravilno držo ter pravilnim veslanjem delajo skoraj vse mišice na tvojem telesu.

Za začetek je pomembno, da se naučiš pravilnega 
veslanja, ki je zelo podobno teniškemu udarcu. Paziti 
moraš, da obrneš kolk in ramo, ko greš v veslom v 
vodo. Enkrat, ko to osvojiš, boš začel brez težav drseti 

po vodni gladini. Najboljše od vsega pa je, da lahko 
hitrost ter intenzivnost vadbe prilagajaš glede na svoje 
zmožnosti in počutje.

KORISTI SUPANJA:
 › vaja za celo telo, od glave do pete
 › ravnovesje, moč, vzdržljivost, koordinacija, prožnost in stabilnost
 › pozitiven vpliv kardiovaskularne vadbe
 › vadba na prostem v naravi
 › supanje je zabava

vratne 
mišice

hrbtne 
mišice

ritne 
mišice

prsni koš

rame

trebušne 
mišice

stegenske 
mišice

mečne mišice

srce

pljuča



RECREATICA.EUOGLASNO SPOROČILO6

Kaj obleci in obuti za supanje?
To vprašanje se pojavi vse, ki prvič stopite na sup desko. Kasneje, ko pa že 
obvladate, pa se mogoče vprašate, kaj obleči za na sup v hladnejših mesecih? 
Pripravili smo kratek ultimativni vodič za super začetek s supom in pa vodič po 
letnih časih.

PRVIC NA SUPU (V TOPLIH MESECIH)

Obutev pusti na bregu, npr. natikači te bodo le ovirali na sup deski. 
V hudi vročini zare spotrebuješ le kopalke. Ne pozabi seveda na sončno kremo in očala!
V toplih pomladnih ai jesenskih dneh pa lahko oblečeš tudi športno majico, hlače ali 
trenerko – lahka športna oblačila. Ne pozabi: priporočamo, da imaš s seboj v nahrbtniku 
(ki ga seveda pustiš na bregu ali obali), tudi dodatna oblačila, za primer, če se zmočiš.

SUPANJE V HLADNIH MESECIJ (ZA PROFESIONALCE)

Potrebuješ oblačila, ki ustvarijo toplo izolirno osnovo. V vseh športnih trgovinah imaš na 
voljo oblačila iz najlona ali poliestra. Boš čez oblekel še neopren? Lahko ti pokrije celo 
telo, lahko pa je odrezan nad koleni ali s kratkimi rokavi, poskrbi le, da ti je popolnoma 
oprijet. Za maksimalno zaščito ti priporočamo tudi neoprenske rokavice, obutev in kapo!
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Zgodovina supanja
Prve zapise o supanju najdemo celo v Peruju, Izraelu 
in Francoski polineziji, a vseeno za domovino supanja 
štejemo Havaje, kjer se je pravzaprav začela pisati 
zgodovina športa, ki ga obožujemo danes. Zapisi pravijo, 
da so včasih na Havajih supali celo na deskih, dolgih 5 
metrov! Je imel pa poglava vedno najdaljšo desko.

V 60. letih prejšnjega stoletja so vsi poznali famozno 
skupino Waikiki Beach Boys, ki so služili denar na 
račun ameriških turistov, ki so prihajali na počitnice v 
luksuzne hotele havajske plaže Waikiki. Fotografirali 
so jih na velikih deskah in prodajali vrhunske počitniške 
spominke, fotografije “deskanja na vodi”. Prepoznavna 

imena sup zgodovine so Duke Kahanamoku, bratje 
AhChoy in John Zabatocky, ki še vedno velja za očeta 
supanja modernega časa.

Okoli leta 2000 je supanje doživelo preporod. Ljubezen 
do deskanja na mirni vodi in s palico se je prenesla 
tudi na obale Kalifornije, sledila so prva tekmovanja in 
hopa, priljubljenost šport raste čez noč, še dandanes 
govorimo o več 100 procentni rasti športa. Od tu dalje 
se je šport širil po celem svetu, tudi do Slovenije, kjer 
je supanje vsako leto preizkusi vedno večje število 
zabavne rekreacije željnih ljudi.

Kaj pa ti, boš poskusil supat in se prepričal, zakaj 
je zgodovina postala eden bolj priljubljenih športov? 
lokacije, kjer lahko testiraš naše Zray supe pred 
nakupom: 

1. Velenjsko jezero, kontakt: ZOO STATION 

2. Ljubljana, na Špici, kontakt: Dejan Kralj 

3. Bohinjsko jezero

Za domovino supanja štejemo Havaje.
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TOP 5 izdelkov
Red Paddle Co SUP 10’6’’ Ride MSL Zray SUP komplet A4 

Premium 11’6’’

Red Paddle Co SUP 10’8’’ Ride MSL

Bravo električna tlačilka 20 SUP, 
manometer, 22 PSI

Red Paddle Co 10’6’’ Ride MSL je najpopularnejša in najbolj 
prodajana napihljiva SUP deska na svetu. Čista klasika v 
vseh pogojih.

Dolžina 350 centimetrov, trije smerniki, 
športno oblikovan nos: A4 Premium Touring 
je ultimativna deska za raziskovanje jezer 
ter morskih zalivov.

Red Paddle Co 10’8’’ Ride je najpopularnejša deska za 
družine in primerna tudi za težje suparje. Je precej široka 
in zato zelo stabilna.

Bravo 20 je najnovejši električni 
kompresor za SUP deske, kajake 
in ostala napihljiva plovila, ki zmore 
doseči tlak vse do 22 PSI (1,5 bar).

Red Paddle Co veslo za SUP 
Alloy-Nylon 3pc, aluminij, 

PushPin, 180-220 cm

Odlično veslo, še posebej primerno za 
začetnike. Nastavljivo je po višini, tako da ga 
bo lahko uporabljal vsak v družini, oblazinjen 
ročaj pa zagotavlja udobno večurno veslanje.
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SUPer lokacije po Sloveniji  
Dobro je, da se o lokaciji, kamor si namenjen, pozanimaš na kakšnem 
forumu ali prijatelju, ki živi v bližini. Spodaj je seznam lokacij, ki so primerne 
tako za začetnike kot izurjence na supu. Kam jo boš mahnil pa je seveda 
odvisno samo od tebe, no, in tvoje družbe.

Ljubljanica 
(predel od Ljubljane 
do Podpeči)

Trbojsko jezero

Zbiljsko jezero

Šmartinsko jezero

jezero Klivnik

Cerkniško jezero

jezero Mola

Kolpa 
(mirni del)

Krka (mirni del)

Fiesa

Piran 
(vzhodni del)

Ptujsko 
jezero

Drava
(mirni del) Mura

(mirni del)

Bohinjsko jezero

Blejsko jezero

Velenjsko jezero



RECREATICA.EUOGLASNO SPOROČILO10

Obozuješ supanje? 
Išceš novo desko? 
Poišci svojo v SUPer spletni trgovini.
www.recreatica.eu

031 602 171  

info@recreatica.eu 

http://www.recreatica.eu
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O cem si sanjal, ko si bil še otrok? Kaj si si zelel 
postati?
“Odkar pomnim, je bilo moje življenje vedno povezano s športom. 
Že od malih nog sem moral biti zelo aktiven, saj sem se prehitro 
rodil in sem za normalen razvoj potreboval več gibanja. Poleg 
tega je na mojo ljubezen do športa vplival tudi oče, ki je bil svoj 
čas uspešen kajakaš. Tako sem si kot otrok najbolj želel, da bi 
nekoč postal uspešen športnik, kot sta takrat bila Rok Petrovič in 
Mateja Svet.”

Si potem nacrtoval, da bo tvoja poklicna kariera 
zavila na športno pot? 

“V bistvu nisem, to se je zgodilo spontano. Seveda se to ne bi 
zgodilo brez veselja in predanosti športu. Veliko pa so k temu 
prispevali tudi moji dobri pionirski rezultati. Ko sem kot pionir osvojil 
nekaj pomembnih zmag, sem se začel spogledovati z mladinsko 
ekipo in razmišljati, da bi nadaljeval v tej smeri. Veliko zaslug za 
vse skupaj je imel tudi moj trener Andrej Jelen, ki me je dobro 
usmerjal na moji poti.”

Povej nam, kakšen je obcutek, ko domov prineseš 
medaljo iz enega od najvecjih športnih tekmovanj?
“Ja, osvojiti medaljo je lepo, še lepše pa zmagati. Vsak športnik 
gre na tekmo po zmago, in če ti to uspe, je krasen občutek. 
Meni osebno so medalje prinesle neko notranje zadovoljstvo, 
čutil sem, da se je ves trud izplačal. Seveda pa pri športu ne 
gre zgolj za rezultate. Meni je omogočil tudi to, da sem obiskal 
vse celine in spoznal ogromno čudovitih ljudi.”

Se ti zdi, da bi ti bilo v tujini lazje ali tezje uspeti, v 
primerjavi s Slovenijo?
“Za kajak smo imeli v Sloveniji vrhunske pogoje. Že samo, če 
omenim trenerje, ki so delali pred mano. Marjan Štrukelj, Janez 

Skok, Fedja Marušič - to so vrhunska imena, ki so veliko naredila 
za ta šport. Tudi danes ostaja enako, le da imajo mladi sedaj 
več strokovnih informacij, materiali so boljši in tehnologija je bolj 
napredna. Če bi vse to bilo že v mojem času, bi verjetno še lažje 
treniral in nabiral izkušnje.”

Je bil šport tvoj najvecji ucitelj?
“Ne, nikakor. Šport je bil vedno le del mojega življenja, poleg 
tega pa je name pomembno vplivala tudi moja družina in seveda 
izkušnje, ki ti jih prinese življenje samo. Za življenje se mi zdi 
pomembno, da ima človek čim več znanja, ne glede na to, kako 
ga pridobi. Jaz sem imel to srečo, da so imeli vsi moji trenerji 
resnično veliko znanja in da sem imel priložnost delati tudi z 
drugimi reprezentancami, od katerih sem prav tako veliko naučil.”

Je bil konec profesionalne športne poti zate 
prelomnica?
“Ne, ker se nisem nikoli prenehal ukvarjat s športom, ampak sem 
še danes zelo aktiven. Še vedno vozim kajak, ukvarjam se s 
triatlonom in veliko supam. Zame je še posebej zabavno supanje 
na divjih vodah, sploh poleti, ko je voda prenizka za kajak.”

Povej nam, kje lahko danes s teboj supamo ali 
vozimo kajak?
“Vse, ki bi si želeli preizkusiti na supu z deskami ZRAY (Recreatica.
eu) ali v kajaku, vabim, da se mi pridružijo na Ljubljanici nasproti 
Špice (Trnovski pristan 40). Za več informacij pa sem dosegljiv 
na e-naslov: dejan@waii.si in telefonsko številko: 041 351 698.”

Dejan Kralj je kajakaš svetovnega kova. Morda se ga boš spomnil s televizije, če si poleti leta 2000 
spremljal olimpijske igre v Sydneyju. No, lahko pa, da se ga boš spomnil iz katerega drugega, 
mednarodno odmevnega tekmovanja, kjer je sredi deroče vode dosegal svoje najboljše rezultate. 
Danes sicer ne tekmuje več, a ostaja povezan z vodo, športom in kajakom. Z Recreatico.eu 
sodeluje pri testiranju vrhunskih desk ZRAY, ki jim zaupa že 2. sezono.
Sprašuje Recreatica.eu, odgovarja Dejan Kralj.

“Seveda pa pri športu ne gre zgolj za 
rezultate. Meni je omogocil tudi to, 

da sem obiskal vse celine in spoznal 
ogromno cudovitih ljudi.”

Kralj. Dejan Kralj! 
Intervju

“Za zivljenje se mi zdi pomembno, da 
ima clovek cim vec znanja, ne glede na 

to, kako ga pridobi.”
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Svetovne SUPer destinacije 
Te mika, da svoje popotniško srce popelješ čez mejo in zamenjaš domače razglede za tuje? 
Zate smo poiskali najboljše destinacije, na nekaterih se srečujejo izkušeni suparji in celo 
odvijajo največja tekmovanja na svetu. Doživiš lahko najlepše sončne zahode in se po supanju 
vržeš v topel ocean. Doživi epsko supanje v tujini!

Otočje v Tihem oceanu je 
pravzaprav začetek sup 
zgodbe. Od tu namreč izvira 
in zagotovo nudi najlepše 
sončne zahode na svetu.

SUNSET BEACH, OAHU, HAVAJI

Skoraj cela država je obdana z morjem, zato ni presenetljivo, da je tu supanje zelo popularen šport. Čaka te dogodivščina 
in pol, raznolik živalski in rastlinski sistem. Krasen je razgled na mangrove, lahko pa sledi celo srečanje z morskimi 
kravami, prijaznimi vodnimi sesalci, ki zrastejo tudi do 4 metre. Pravijo, da se da dobro izkoristiti vetrove in si privoščiti 
supanje na daljšo razdaljo.

KEY WEST, FLORIA 

PUERTO VALLARTA, MEHIKA

S kar 14.500 kilometrov obale, od tega večina plač peščenih s tropskim rastjem, je 
Mehika zagotovo raj za suparje. Puerto Vallarta je barvito mesto, ki te ne bo pustilo 
ravnodušnega, poleg čudovite sup izkušnje te čaka še kulinarično razvajanje in 
živahno nočno življenje.
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JEZERO TAHOE, KALIFORNIJA

Če obožuješ hrano, te v priljubljeni evropski državi poleg odličnih pogojev 
za supanje čakajo še tako imenovani “pinchu” prigrizki. Preverjeno imaš 
zagotovoljeno dobro druženje tako na obali kot na vodi. 

PORTUGALSKA

Ne le Whistler, British Columbia ali 
druga prekrasna odmaknjena naravna 
območja, supaš lahko tudi v samem 
downtown-u velemesta Vancouver.

KANADA
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BAHAMI

KOSTARIKA 

Zakaj je mnogim ženskam Kostarika meka? Ker ima voda vročih 30 stopinj in 
ker je dom čudovitih živali, ki jih lahko opazuješ tudi med vodno aktivnostjo.

Zray SUP komplet X2 
Multiboard 10’10’’
S svojim posebno oblikovanim trupom in 
višino 15 cm, je all-around X2 SUP deska 
vznemerljiv način preživljanja prostega 
časa na jezeru, morju ali reki. Široka 
spredaj in ravno prav ozka zadaj, X2 reže 
valove kot topel nož skozi maslo.

PRIPOROCAMO:
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SUPer zanimivo 
V trendu: joga supanje
Če je tvoje najljubše družbeno omrežje 
Instagram, razišči #suyoga in dobi 
navdih, kako si lahko popestriš aktivnost 
na vodi. Priporočamo ti desko SUP Zray 
YG6 Yoga.

Oce modernega supanja
To je John Zapotocky. Pri dočakanih 95. letih je 
bil najstarejši supar na svetu. Umrl je leta 2013. 

Zaenkrat še ni olimpijski šport
Govorilo se je, da naj bi to postal leta 2020 na Tokyo 
Olympic games, a zadnje uradne novice tega ne potrjujejo.

Nekateri supajo s kuzki
Na internetu obstajajo viralni posnetki, 
kako kužki supajo s svojimi lastniki. Iris 
Batista iz Ajdovščine nam je poslala fotko 
z Olijem! 

Supa tudi Leo Messi
Te zanima model? Izbral je sup 
desko Zray X2!

Popularna izbira za 
prvi zmenek
Ja, supanje je odlična izbira za 
prvo druženje v dvoje. Romantično, 
igrivo, polnosmeha. Le pazita, da ob 
poljubu, da ne padeta v vodo! 
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SUPer ideja
Spakiraj svojo najljubšo malico v hladilno torbo, v avto vrzi sup desko in se odpravi 
dogodivščinam naproti!

Red Paddle Co 10’8’’ Ride: najpopularnejša deska 
za družine. Široka in zato zelo stabilna!
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O RECREATICA.EU

Recreatica.eu je spletna trgovina, 
specializirana za izdelke za šport in prosti čas.

V ponudbi so SUP deske, kajaki ter čolni Zray, 
tlačilke Bravo, športne kamere in nepremočljive 
torbe FeelFree.

Najmanj 1 leto garancije
Varno nakupovanje (SSL)
Možnost vračila izdelkov v 14 dneh

Kaj ponujamo

1
1
1

Izjave strank

Obrtna cona Sermin, Koper
Možen osebni prevzem v našem skladišču.

“Rad bi vam sporočil, da sem vesel, da sem 
se na koncu odločil za večji kajak. Tudi, če so 
valovi, ni težav s plovnostjo. Hvala še enkrat, 
lep pozdrav”

David M., Koper

Lokacija

“Res dobre cene, kar tako naprej!”
Jure S., Medvode

Nacini placila:
1. PAYPAL (Mastercard, VISA, American 
Express, Discover, JCB, Diner’s Club)
Za varno plačevanje s kreditnimi karticami skrbi PayPal. 
Transakcija se izvede prek njihovih zaščitenih strežnikov. 
Recreatica.eu ne hrani nobenih podatkov o vaših 
kreditnih karticah.
2. Po povzetju
Dostavni službi lahko plačate z gotovino ali kartico. V 
primeru, da se odločite za plačilo s kartico se vam bodo 
zaračunali stroški provizije v višini 1,43%.

3. Bancno nakazilo
Plačate prek UPN obrazca na katerikoli spletni banki, 
fizični banki ali pošti. Po izvedbi plačila nas o tem 
obvestite, da bomo vaš paket lahko čimprej odposlali.

4. Gotovina ob prevzemu (osebni prevzem)
Ob osebnem prevzemu je možno tudi plačilo z gotovino. 
Prosimo, imejte pripravljen točen znesek. V procesu 
naročila v spletni trgovini izberite način plačila “Po 
povzetju”.

KAKO NAKUPUJETE SUPE

Enostavno na WWW.RECREATICA.EU izberete svoj izdelek. Če rabite pomoč pri 
nakupu svoje deske, me lahko kadarkoli pokličete na številko 031 602 171 ali mi 
pišete na marko@recreatica.eu.


