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OSNOVNE INFORMACIJE
SPZ IN CMAS KOMISIJA ZA 

IZOBRAŽEVANJE



VČLANJEVANJE V SPZ 

V SPZ se lahko članijo vsa društva, ki so 
registrirana v Sloveniji in katerih osnovna
dejavnost je športno potapljanje ali ukvarjanje s 
podvodnimi športi. 
Sprejeti morajo določila statuta SPZ kar morajo
izkazovati v svojih aktih.
Za včlanitev v SPZ mora društvo poslati formalno
vlogo z osnovnimi prilogami, ki dokazujejo obstoj 
in način delovanja društva.
Društvo postane član SPZ, ko predsedstvo SPZ na
svoji redni seji sprejme ustrezen sklep.



VČLANJEVANJE V SPZ 

V Slovensko potapljaško zvezo so včlanjena
društva. Posamezniki postanejo člani SPZ preko
svojega matičnega društva, ki zanje vplača
članarino SPZ. 
Posamezniki se lahko neposredno včlanijo mimo 
matičnega društva v SPZ ne kot redni člani
temveč kot simpatizerji.

Članarina SPZ velja 12 mesecev.



VČLANJEVANJE V SPZ 

Član SPZ ima naslednje ugodnosti: 
- nezgodno zavarovanje za tekoče leto, 
- enoletno naročnino na revijo POTAPLJAČ, ki jo
prejema po pošti na domači naslov, 
- ekskluzivni stenski koledar SPZ, ki ga pred
koncem leta dvigne v svojem matičnem društvu, 
- popuste na tečajih in ostalih prireditvah pod 
okriljem SPZ, 
- popuste v trgovinah z nalepko SPONZOR SPZ, 
Ima pravico do pridobitve športne licence (za
športnike je članska izkaznica SPZ eden od
pogojev za udeležbo na državnih in mednarodnih
tekmovanjih v podvodnih športih).



CMAS TEČAJI 

CMAS tečaje lahko vodi le CMAS inštruktor 
z veljavno SPZ licenco za koledarsko leto
Vodenje tečajev:
» M1: P1 in P2,
» M2: P1, P2, P3 in Potapljač reševalec,
» M3: P1, P2, P3 in Potapljač reševalec.
» Ostale tečaje potapljaških specialnosti lahko vodijo 

le inštruktorji, ki se za to usposobijo.
Pred pričetkom tečaja mora inštruktor kupiti 
ves predpisani CMAS učni material.



CMAS TEČAJI 

Inštruktor ima lahko aktivni status (licenca) le, če 
izpolnjuje zahteve navedene v CMAS PRAPOSU 
in se vsakoletno udeležuje licenčnega seminarja.
V primeru neizpolnjevanja vseh pogojev preide 
njegov status v status ne učečega inštruktorja in 
do nadaljnjega ne more več voditi potapljaških 
tečajev.
Spisek licenciranih CMAS inštruktorjev je 
objavljen na spletni strani SPZ.



CMAS TEČAJI 

Postopek za pridobitev CMAS izkaznice za 
tečajnika:
Po končanem tečaju inštruktor izpolni obrazec 
“Poročilo o poteku tečaja P1, P2” oz. “Poročilo o 
poteku tečaja P3”.
V primeru tečaja P3 mora inštruktor 14 dni pred 
zaključnim izpitom prijaviti tečaj in zaključni izpit 
predsedniku CMAS komisije na obrazcu “Prijava 
potapljaškega tečaja CMAS P3”.
Obrazci so na voljo na spletni strani www.spz.si
(Izobraževanje / pravilniki in obrazci).



CMAS TEČAJI 

Potek zaključnega izpita CMAS P3:
Po internem izpitu v društvu oz. pred vodjo 
tečaja je zaključni izpit pred delegatom SPZ 
za CMAS P3 tečaje.
Vloga delegata je, da z nekaj vprašanji in 
izbranimi vajami na zaključnem izpitu 
preveri kandidatovo znanje, ki mora 
ustrezati SPZ CMAS zahtevam o nivoju 
znanja CMAS P3 potapljača.



CMAS TEČAJI 

Izdaja CMAS izkaznice:
SPZ CMAS komisija za izobraževanje izda 
CMAS izkaznico na podlagi poročila o 
poteku tečaja, ki je bil posredovan na 
naslov SPZ po klasični ali elektronski pošti.
Poročilo o poteku tečaja služi tudi za 
registracijo tečajnika kot člana SPZ.
CMAS izkaznica se izdaja le članom SPZ.


