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Potek izpita CMAS P3 pred delegatom CMAS komisije 
 
 
1. Inštruktor je dolžan najaviti izpit na predpisanem obrazcu na elektronski naslov sola@spz.si 

najkasneje 14 dni pred rokom. Predsednik komisije določi delegata, ki se z inštruktorjem 
dogovori o lokaciji izpita in uri. Kandidate, ki so se pripravljali na izpit pri različnih inštruktorjih 
se lahko združi na enem izpitu. V primeru le enega kandidata, plača stroške delegata 
inštruktor. 

 
2. Inštruktor je pred začetkom izpita dolžan delegatu predložiti Opomnik inštruktorju za tečaj 

CMAS potapljača P3 posameznega kandidata oziroma dokazila, iz katerih je razvidno, da 
kandidat izpolnjuje pogoje za pristop k izpitu za CMAS potapljača P3 v skladu s Pravilnikom 
CMAS potapljačev Slovenije. Inštruktor je dolžan zagotoviti ustrezne pogoje za preverjanje 
teoretičnega znanja, zavarovati akvatorij, v primeru lihega števila kandidatov mora preskrbeti 
par enemu kandidatu oz. poskrbeti za asistente (kandidati lahko na asistentih izvajajo vaje 
oz. varujejo kandidate pri določenih vajah, npr. prosti dvig). 

 
3. Delegat se lahko odloči in za pomoč pri praktičnem delu izpita uporabi svoje asistente. 
 
4. Preizkus teoretičnega znanja kandidata: delegat zastavi kandidatu od 6 do 10 vprašanj in eno 

računsko nalogo. Kandidat mora za pozitivno oceno zbrati najmanj 75% možnih točk in pri 
tem ne sme narediti napake, zaradi katere bi bilo lahko ogroženo njegovo ali so potapljačevo 
zdravje. V primeru negativne ocene, kandidat nima pravice do nadaljevanja izpita iz 
praktičnih vaj. 

 
5. Pred pričetkom izpita delegat  preda inštruktorju in kandidatom protokol o poteku izpita, tako 

teoretičnega, kot praktičnega dela (seznam vaj, ki jih morajo kandidati opraviti v vodi. 
 
6. Izpit vodi delegat v skladu s protokolom o opravljanju izpita za pridobitev naziva CMAS 

potapljač P3. Delegat lahko pare sestavi po svoji zamisli. Med vajami Inštruktor ne sme 
korigirati ali kakor koli pomagati kandidatu. V nasprotnem primeru je vaja ocenjena 
negativno. 

 
7. V primeru združevanja kandidatov več kot enega inštruktorja je v vodi lahko prisoten le en 

inštruktor in potek vaj vodi delegat. 
 
8. Kandidat je negativno ocenjen, če pri vajah reševanja izpusti oz. zapusti potapljača v težavah 

in če s svojimi postopki ogroža svoje ali so potapljačevo zdravje. 
 
9. Po izpitu delegat pošlje poročilo o izpitu na elektronski naslov sola@spz.si ter na elektronski 

naslov inštruktorja.   
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