
Pravilnik o inštruktorskih licencah 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. Preambula 

1. člen 

Poklicna odgovornost inštruktoric in inštruktorjev (v nadaljnjem besedilu: inštruktorji) 
zahteva stalno in aktivno učenje ves čas njihovega strokovnega delovanja. Ves čas 
svojega poklicnega dela so dolžni se izobraževati in sledi svetovnim potapljaškim 
smernicam, ki so skladni z njihovimi poklicnimi potrebami in napredkom stroke. 

Namen stalnega izobraževanja je ohranjanje, posodabljanje, poglabljanje in širjenje 
strokovnega znanja inštruktorjev ter izpopolnjevanje in učenje strokovnih veščin, odnosa 
do tečajnikov, do javnosti in do svojega poklica. 

 

2. Splošne določbe 

2. člen 

Ta pravilnik ureja pogoje in postopke za podelitev, podaljšanje in odvzem dovoljenja za 
samostojno delo (v nadaljnjem besedilu: licenca) inštruktorjev.  

3. člen 

Licenca je listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost inštruktorja za samostojno 
opravljanje potapljaških tečajev na področju v Republiki Sloveniji in je objavljena na 
spletni strani SPZ. 

4. člen 

Licenco morajo po postopku, predpisanim s tem pravilnikom, pridobiti vsi inštruktorji, ki 
želijo v Republiki Sloveniji samostojno opravljati potapljaške tečaje. 

5. člen 

Licenca se podeli, podaljša in odvzame v splošnem upravnem postopku, če ni s tem 
pravilnikom drugače določeno. Licenca se lahko odvzame tudi v postopku pred 
Komitejem za izobraževanje. 

Za izvajanje določil tega pravilnika Komite za izobraževanje izda potrebne obrazce in 
listine. 



 

6. člen 

(1) O podelitvi in podaljšanju licence po tem pravilniku odloča predstavnik šole po kateri 
poučuje inštruktor, ki je zaprosil za pridobitev licence. Inštruktor, ki mu je bila licenca 
odvzeta oz. mu ni bila podeljena, se lahko pritoži na Komite za izobraževanje. Po 
predhodni proučitvi predložene dokumentacije se o pritožbi odločajo člani Komiteja za 
izobraževanje. Predstavnik šole, ki je zavrnil podelitev licence, nima pravice glasovanja. 

(2) Predstavnik šole je tisti, ki šolo zastopa v Komiteju za izobraževanje. 

7. člen 

O odvzemu licence odloča Komite za izobraževanje ali predsedstvo SPZ. 

 

II. PODELITEV LICENCE 

1. Splošno 

8. člen 

(1) Licenca se podeli inštruktorju, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in tem 
pravilnikom. 

(2) V Republiki Sloveniji lahko inštruktor potapljaške storitve opravlja le z licenco.  

 

2. Pogoji za podelitev licence 

9. člen 

(1) Inštruktor pridobi licenco če izpolnjuje splošne in posebne pogoje. 

(2) Splošni pogoji za pridobitev licence so: 

- članstvo SPZ, 
- matična šola je verificirana pri SPZ, 
- zavarovanje za odgovornost proti tretji osebi, 
- tečaj prve pomoči s kisikom za potapljače (veljavnost tečaja ne sme biti starejša 

od dveh let), 
- urejena članarina pri matični šoli. 

(3) Posebne pogoje določa predstavnik šole in morajo biti v skladu s standardi in 
postopki, ki jih predpisuje matična potapljaška asociacija in v skladu s pravili SPZ. 
Pogoje potrdi Komite za izobraževanje in jih objavi na spletni strani SPZ. 



 
 
10. člen 

Inštruktorju, ki v tekočem letu opravi inštruktorski izpit v Sloveniji, ni potrebno opraviti 
licenčnega seminarja.  

11. člen  

Inštruktor uporablja pri opravljanju potapljaških tečajev slovenski jezik. 

Inštruktor lahko opravi potapljaški tečaj tudi v tujem jeziku, če vsi slušatelji govorijo tuji 
jezik v katerem predava inštruktor. V nasprotnem primeru mora organizator 
potapljaškega tečaja zagotoviti prevajalca. 

12. člen 

Predstavnik posamezne šole lahko zahteva tudi predložitev dodatnih dokumentov in 
dokazil, ki potrjujejo, da inštruktor izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika. V primeru 
nestrinjanja z zahtevami po dodatnih dokumentih se lahko inštruktor pritoži na Komite za 
izobraževanje. 

 

3. Postopek podelitve licence 

13. člen 

Za podelitev licence inštruktor pri predstavniku šole vloži izpolnjeno vlogo, ki je 
objavljena na spletni strani SPZ. 

Inštruktor vlogi priloži dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 9. člena tega 
pravilnika. Na zahtevo Komiteja mora predstavnik šole posredovati Komiteju vso 
dokumentacijo, ki mu jo je posredoval kandidat za licenco. 

14. člen 

Kolikor inštruktor ne vloži popolne vloge, ga predstavnik šole obvesti, da jo mora 
dopolniti v postavljenem roku. Če prosilec ne dopolni vloge ali jo dopolni neustrezno, se 
šteje kot da vloga ni bila vložena. 

15. člen 

Inštruktor lahko ponovno vloži vlogo za podelitev licence, razen v primerih, ko ta 
pravilnik določa drugače. 

16. člen 



Predstavnik potapljaške šole mora v roku 30 dni od vložitve popolne vloge zavesti 
inštruktorja v seznam licenciranih inštruktorjev na spletni strani SPZ.  

17. člen 

(1) Licenca se na podlagi dokazil iz 9. člena podeli za licenčno obdobje 1 leta. 

(2) V primeru, da kateri izmed splošnih pogojev določenih v 9. členu te pogodbe ugasne 
v času trajanja licence se licenca zamrzne. Zamrznitev traja do aktivacije pogoja zaradi 
katerega je bila licenca zamrznjena.  

18. člen 

Zoper pisno obvestilo o podelitvi licence se lahko vloži pritožba v roku 15 dni od 
prejema pisnega obvestila v obliki elektronske pošte. O pritožbi odloči Komite za 
izobraževanje. 

 
 

III. PODALJŠANJE LICENCE 

1. Splošno 

19. člen 

Inštruktorju se licenca podaljša za licenčno obdobje 1 leta na podlagi dokazil iz 9. člen 
tega pravilnika. 

20. člen 

Preverjanje strokovne usposobljenosti inštruktorja se za licenčno obdobje ugotavlja s 
pomočjo licenčnega seminarja matične šole. 

 

2. Pogoji za podaljšanje licence 

21. člen 

Za podaljšanje licence mora inštruktor vsako tekoče leto predložiti predstavniku šole vso 
zahtevano dokumentacijo iz 9. člena tega pravilnika. V kolikor v tem obdobju ne opravlja 
potapljaških tečajev, mu predstavnik šole za podaljšanje licence lahko predpiše posebne 
pogoje v obliki dodatnega strokovnega izpopolnjevanja. 

22. člen 

Za podaljšanje licence mora inštruktor, poleg pogojev, navedenih v prejšnjem členu, 



izpolnjevati tudi druge splošne pogoje iz tega pravilnika. 

 

3. Postopek podaljšanja licence 

23. člen 

Inštruktor za podaljšanje licence vloži izpolnjeno vlogo pri predstavniku šole. 

Inštruktor vlogi priloži dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev, določenih z 
zakonom in s tem pravilnikom. 

24. člen 

Inštruktor je dolžan posredovati popolno vlogo za podaljšanje licence. V primeru, da 
inštruktor vloži nepopolno vlogo, ga predstavnik šole obvesti, da jo je dolžan v roku 15 
dni dopolniti.  

25. člen 

Predstavnik šole v programu za licencirane inštruktorje preveri dejansko stanje glede 
izpolnjevanja posameznih pogojev in jih po potrebi korigira. 

Ob poteku licence se inštruktor avtomatsko briše iz seznama licenciranih inštruktorjev, ki 
je objavljen na spletni strani SPZ. Inštruktor, ki meni, da mu je bila licenca neopravičeno 
odvzeta, se lahko pritoži na Komite za izobraževanje ali predstavniku svoje šole v roki 15 
dni od dneva, ko je bil izbrisan iz seznama licenciranih inštruktorjev na spletni strani 
SPZ. 

26. člen 

Predstavnik šole evidentira inštruktorja na podlagi njegove popolne vloge in 
izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev, v seznam licenciranih inštruktorjev najkasneje 15 
dni po prejemu vloge. 

27. člen 

Inštruktor, ki meni, da mu je bila licenca neopravičeno odvzeta, se lahko pritoži na 
Komite za izobraževanje ali predstavniku svoje šole v roki 15 dni od dneva, ko je bil 
izbrisan iz seznama licenciranih inštruktorjev na spletni strani SPZ. 

 

4. Preizkus strokovne usposobljenosti 

28. člen 

Inštruktor, ki ne izpolnjuje pogojev za podaljšanje licence iz tega pravilnika, mora 



opraviti preizkus strokovne usposobljenosti. Kraj in datum licenčnega seminarja sporoči 
predstavnik šole inštruktorju najmanj 15 dni pred njegovo izvedbo. 

29. člen 

Inštruktor, ki ne pride na preizkus usposobljenosti brez opravičljivega razloga oziroma ga 
ne opravi uspešno, se mora dodatno strokovno usposabljati. Vsebino in trajanje 
dodatnega strokovnega usposabljanja s sklepom določi Komite za izobraževanje in potrdi 
predsedstvo SPZ 

30. člen 

Po končanem dodatnem strokovnem usposabljanju mentor oceni kandidatovo 
usposobljenost in poda pisni predlog za ponovni preizkus strokovne usposobljenosti. 

Mentor mora biti inštruktor višje stopnje. Mentorja za inštruktorja najvišje stopnje določi 
Komite za izobraževanje. Mentor je inštruktor iste šole kot je kandidat za podaljšanje 
licence. 

Kandidat naslovi vlogo za ponovni preizkus strokovne usposobljenosti na predstavnika 
svoje šole. Vlogi priloži mnenje mentorja. 

31. člen 

Preizkus strokovne usposobljenosti je inštruktor dolžan plačati po tarifi, ki jo določi 
predsedstvo SPZ za tekoče leto. 

Inštruktor vlogi za podaljšanje licence priloži potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu 
usposobljenosti. 

 

IV. ODVZEM LICENCE 

32. člen 

Inštruktorju lahko predsedstvo SPZ na predlog Komiteja za izobraževanje začasno ali 
trajno odvzame licenco zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu, v 
skladu z akti SPZ oz. pravili matične potapljaške šole. 

 

1. Začasni odvzem licence 

33. člen 

Licenca se odvzame za določeno časovno obdobje do pet let v naslednjih primerih: 

• če je inštruktor v postopku podaljšanja licence napoten na dodatno strokovno 



usposabljanje, pa do izteka licence ni uspešno opravil preizkusa strokovne 
usposobljenosti, 

• če se ugotovi, da inštruktor s svojim delom resno ogroža zdravje ali življenje 
tečajnikov, 

• če je inštruktorju s sodno ali drugo pravnomočno odločbo začasno prepovedano ali 
onemogočeno opravljanje potapljaške dejavnosti ali poklica, 

• če se ugotovi, da inštruktor ne izpolnjuje drugih pogojev za opravljanje dejavnosti, 
• če se po podelitvi licence ugotovi, da inštruktor ni pridobil dokazil o izpolnjevanju 

pogojev na veljaven način ali da pri svojem delu s tečajniki ne uporablja jezika v 
skladu z 11. členom tega pravilnika, 

• če se ugotovi, da je inštruktor poučeval brez veljavne licence. 
 

34. člen 

O začasnem odvzemu licence odloča Komite za izobraževanje na predlog predstavnika 
šole, člana predsedstva SPZ ali častnega razsodišča SPZ.  

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustna pritožba v roku 15 dni po prejemu 
pisnega odpravka. Pritožba se naslovi na Komite za izobraževanje.  

35. člen 

Začasni odvzem licence traja, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bila 
inštruktorju licenca odvzeta oziroma toliko časa, kolikor je to določeno v odločbi. 

Začasni odvzem licence lahko traja najdlje pet let. 

Po preteku časa oziroma po prenehanju razlogov, za katerega je bila inštruktorju odvzeta 
licenca, inštruktor lahko ponovno naslovi vlogo za podelitev licence na Komite za 
izobraževanje. 

 

2. Trajni odvzem licence 

36. člen 

Trajni odvzem licence se lahko izreče zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake 
pri delu, v primeru, ko je takšno ravnanje inštruktorja povzročilo trajne hujše posledice 
na zdravju ali smrt tečajnika. Licenca se inštruktorju odvzame trajno v naslednjih 
primerih: 

• če se ugotovi, da inštruktor s svojim delom povzročil trajne hujše posledice na zdravju 
ali smrt tečajnika, 

• če je inštruktorju s sodno ali drugo pravnomočno odločbo trajno prepovedano ali 
onemogočeno opravljanje potapljaške dejavnosti ali poklica. 

 



37. člen 

O trajnem odvzemu licence odloča predsedstvo SPZ na predlog Komiteja za 
izobraževanje, predstavnika šole, člana predsedstva SPZ ali častnega razsodišča SPZ. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustna pritožba v roku 15 dni po prejemu 
pisnega odpravka, o njej pa bo odločalo častno razsodišče SPZ. 

38. člen 

Trajni odvzem licence ni možno spremeniti. 

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

39. člen 

Obrazce in listine iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika izda SPZ v enem mesecu 
od objave pravilnika. 

40. člen 

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme predsedstvo SPZ, uporabljati se začne 1. 1. 
2013. 


