
 
PRAVILNIK ZA SOFINANCIRANJE KOMISIJE ZA REKREACIJO IN 

EKOLOGIJO 
 
Ta pravilnik opredeljuje finančna sredstva, katera Slovenska potapljaška zveza namenja za 
financiranje komisije za rekreacijo in ekologijo.  
Višina sredstev namenjenih Komisiji za rekreacijo in ekologijo so vsako leto opredeljena s 
proračunom SPZ. Ta sredstva se namenijo za sofinanciranje prireditev v okviru delovanja komisije. 
 
Društva s statusom polnopravnih članov lahko kandidirajo za sredstva, v kolikor izpolnijo naslednje 
pogoje: 

1. Prijava na ustreznem obrazcu objavljenem na spletni strani najkasneje do 1. marca v 
tekočem letu. 

2. Razposlano vabilo vsem klubom članom SPZ in predsedstvu najkasneje 10 dni pred 
prireditvijo. 

3. Na prireditvi izobešena zastava SPZ in morebitnega pokrovitelja komisije za rekreacijo in 
ekologijo. 

4. Poročanje o prireditvi v vsaj enem lokalnem mediju z eksplicitno navedbo, da gre za 
prireditev pod okriljem SPZ. 

5. Reportaža s fotografijami za objavo v reviji Potapljač v obsegu dveh strani revije v roku 14 
dni po prireditvi. 

6. Poročilo o prireditvi na ustreznem obrazcu najkasneje 1 mesec po prireditvi. 
7. V primeru kotizacije popust za člane SPZ. 

 
Višina sredstev s katerimi SPZ sofinancira izvedbo prireditve se določi glede na naslednje kriterije: 
 

število sodelujočih klubov 3 ali manj 1 točka 
število sodelujočih klubov 4 do 6 3 točke 
število sodelujočih klubov 7 ali več 5 točk 
število udeležencev 20 ali manj 1 točka 
število udeležencev 21 do 50 3 točke 
število udeležencev 51 ali več 5 točk 
objava v več kot enem lokalnem mediju 1 točke 
objava v lokalnih in vsaj enem nacionalnem mediju 3 točke 
objava v vsaj dveh nacionalnih medijih 5 točke 
prireditev poteka vsaj tri leta zapored 1 točka 
prireditev poteka vsaj pet let zapored 3 točke 
prireditev poteka vsaj deset let zapored 5 točk  

 Skupaj do 20 točk 
 
Vrednost točke se določi glede na skupno število prijav in razpoložljiva sredstva komisije. 
Vsako društvo lahko praviloma kandidira le z eno prireditvijo na leto. 
V primeru, da na isti dan poteka več prireditev v neposredni bližini, komisija v neposredni 
koordinaciji z izvajalci predlaga nadomestni termin. 
 

Predsedstvo Slovenske potapljaške zveze 
doc. dr. Mitja SLAVINEC 
predsednik 
 
Ljubljana,  27. 01. 2002 



 
OBRAZEC ZA PRIJAVO REKREATIVNE ALI EKOLOŠKE PRIREDITVE 

 
 
Ime prireditve:  
Organizator:  
Kraj izvedbe:  
Datum:                  
Opis prireditve: 
 

 
Kotizacija, če je predvidena: člani SPZ: SIT nečlani SPZ: SIT
Zadnji datum za prijavo:  
Ostale pomembne informacije:  
Kontaktna oseba:  
Telefon:  
e-mail:  
Povezava na spletno stran:  
 
 
Datum prijave:……………………………. 
 
Prijavil: …………………………………… 
 
Podpis:……………………………………. 
 



 
OBRAZEC ZA POROČILO REKREATIVNE ALI EKOLOŠKE PRIREDITVE 

 
Ime prireditve:  
Organizator:  
Kraj izvedbe:  
Datum prireditve:     Datum razposlanih vabil:  
Kotizacija, če je predvidena: člani SPZ: SIT nečlani SPZ: SIT
Število prisotnih klubov:  število točk:  
Število udeležencev: [Priloga 1]  število točk:  
Število objav v medijih: [Priloga 2]  število točk:  
Prireditev poteka: let zapored število točk:  
 SKUPAJ TOČK:  
 
 
Datum poročila:……………………………. 
 
Pripravil poročilo: ………………………… 
 
Podpis:……………………………………. 
 
 
PRILOGE: 
 
[Priloga 1]  Fotokopija seznama prisotnih z navedbo kluba  
[Priloga 2]  Fotokopija člankov objavljenih v medijih  
[Priloga 3]  Fotografija z izobešeno zastavo SPZ in morebitnega sponzorja komisije 
[Priloga 4]  Kopija reportaže za objavo v reviji Potapljač 

 


