
PRAVILNIK IZVEDBE IZPITA CMAS P3 IN NADOMESTILO 

STROŠKOV DELEGATA CMAS KOMISIJE 

 

 

 

1. Pridobitev naziva CMAS P3 je možna le po pozitivno opravljenem izpitu pred 

delegatom SPZ-CMAS komisije. 

 

2. Delegat je lahko le licencirani inštruktor CMAS M3, ki je član CMAS komisije za 

izobraževalne. 

 

3. Delegata za posamezni izpit P3 imenuje predsednik CMAS komisije. 

 

4. Izpit mora inštruktor, vodja tečaja P3, najaviti najmanj 14 dni pred predvidenim 

želenim datumom izpita. Prijavo izpita s podatki tečajnikov pošlje na e-naslov: 

sola@spz.si 

 

5. Izpit P3 je lahko le v slovenskem morju ali izjemoma v jezeru z globino najmanj 20 m 

in zadostno vidljivostjo v kolikor se delegat CMAS komisije strinja z lokacijo izvedbe 

izpita" 

 

6. Izpit v celoti vodi delegat, ki da tudi končno oceno znanja kandidata. Vodja tečaja je 

lahko prisoten na izpitu, ni pa nujno. Na CMAS izkaznici je kot inštruktor naveden 

vodja tečaja in ne delegat. 

 

7. Po zaključku izpita pošlje delegat poročilo o poteku izpita predsedniku CMAS 

komisije zaradi izdaje P3 izkaznic. 

 

8. Stroške delegata v celoti krije SPZ iz stroškovnega mesta CMAS-a za tri ali več 

kandidatov.  

 

V primeru dveh kandidatov del stroškov delegata krijeta kandidata v višini 50 eur po 

kandidatu. 

 

Prispevek k kritju stroškov izpita za enega kandidata je 100 eur, pri tem mora kandidat 

oz. njegov inštruktor poskrbeti za osebo, na kateri bo v vodi kandidat izvajal vaje. Ta 

oseba je lahko P2 ali P3 potapljač in ne inštruktor. 

 

Stroški delegata obsegajo kilometrino in stroške najema ter obrabe celotne potapljaške 

opreme delegata v višini 40 eur (v skladu s Pravilnikom za vrednotenje izobraževanja 

v SPZ). 

 

V primeru enega ali dveh kandidatov se vsaj 3 dni pred datumom izpita na TRR SPZ 

vplača zahtevano kritje stroškov delegata. 

 

V primeru, da kandidat izpita ne opravi pozitivno ni upravičen do vračila vplačanih 

stroškov za delegata. 

 

9. V primeru popravnega izpita se stroški računajo tako kot, da bi bil izpit izveden prvič. 
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10. Strošek izdaje CMAS P3 izkaznice je za vsakega kandidata, ne glede na število, 50 eur 

in zajema poleg CMAS izkaznice še knjigo, CMAS Prapos, mapo z dotiskom, 

diplomo, opomnik in evalvacijski list. 

 

11. Sistem točkovanja na izpitu CMAS P3 

 

Vprašanja iz teorije potapljanja so iz seznama vprašanj objavljenih na SPZ spletni 

strani za P3/M1 izpit.                                               

 

7 vprašanj vsako vredno od 1-5 točk = max 35 točk 

1 pisna naloga vredna                                   15 točk 

Skupaj teorija                                                50 točk 

 

 

Pristop k praktičnemu delu dovoljen tistim, ki pri teoretičnem delu dosežejo min. 60% točk, to 

je 30 točk. 

Praksa: 

 

1. apnea 12-15m 

2. reševanje v apneji 7m 

3. prosti dvig 

4. puščanje SCUBA opreme na 12m, dvig z utežmi, nameščanje SCUBA 

5. snemanje in nameščanje uteži – dva načina 

6. dihanje v paru – med plavanjem, med dvigom ( reševalec je brez maske) 

7. dvig paničnega potapljača 

8. umetno dihanje tri metode 

9. KPO in bočni položaj 

10. rokovanje, spretnost z opremo – vaja je vedno del praktičnega dela izpita (sestavljanje 

opreme, obuvanje plavuti, preverjanje opreme pri sopotaplaču...) 

 

 

Vsaka vaja prinese max. 10 točk ( izbere se naključno  pet vaj) =  50 točk 

 

 

Tečajnik opravi izpit, če skupno pri teoriji in praksi doseže najmanj 75 vseh možnih 

točk. 

Pri manjšem številu od 60 točk tečajnik izpita ne opravi, pri številu od 60 do 75 točk pa 

ima tečajnik še dodatno ustni zagovor. 

 

 

11. Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem objave na SPZ spletni strani oz. najkasneje s 

1.1.2021. 

 

 
 

 

 


