
 

 

PRAVILNIK O VARNEM IZVAJANJU 
ŠPORTNIH AKTIVNOSTI 

različica 1.0 
 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik ureja izvajanje športnih aktivnosti v okviru društva. 
Izvajanje športnih aktivnosti izven okvira društvenih aktivnostih ni v 
društveni pristojnosti in ni predmet tega pravilnika. 
 
Kot varno šteje vsako izvajanje športnih aktivnosti, pri katerem 
posameznik sebe in drugih ne izpostavljal nevarnostim poškodb ali 
smrti. 
 

2. člen 
 
Člani so se dolžni seznanit o pravilnih postopkih varovanja in 
reševanja pri izvajanju posameznih športnih aktivnosti. 
 
Vsak član je dolžan poskrbeti za lastno varnost. V primeru, da je 
soudeleženec pri izvajanju športne aktivnosti v nevarnosti, mu je član 
dolžan nuditi pomoč. 
 

3. člen 
 
V primeru, da ta pravilnik določene športne aktivnosti posebej ne 
obravnava, se je pred organiziranim izvajanjem potrebno posvetovati 
z upravnim odborom društva, ki lahko v zvezi s tem izda sklep.  
 
 
I. PROSTO POTAPLJANJE 

 
4. člen 

 
Pri izvajanju aktivnosti prostega potapljanja se upoštevajo veljavna 
pravila mednarodne zveze za prosto potapljanje AIDA, če ni s tem 
pravilnikom določeno drugače. Če za določen segment aktivnost 
AIDA ne predpisuje pravil, se je pred izvajanjem potrebno 
posvetovati z vodjo sekcije. 
 
 



 

 

5. člen 
 

Pri poskusu preseganja najboljšega osebnega rezultata za 10 ali več odstotkov je 
potrebno strokovno vodenje. 

 
6. člen 

 
Prosto potapljanje v okviru rednih treningov v bazenu se lahko izvaja le ob prisotnosti 
vsaj enega člana z več kot dvema (2) letoma izkušenj iz prostega potapljanja ali 
podvodnega lova. 
 
Nenadzorovano izvajanje prostega potapljanja, ki presega 65 odstotkov 
posameznikovega najboljšega rezultata je prepovedano.  
 
Pri prostem potapljanju v bazenu je priporočljivo aktivnosti izvajati s stalnim 
partnerjem. V primeru, da član nima stalnega partnerja, mora izvajanje aktivnosti, ki 
presega 65 odstotkov njegovega najboljšega rezultata, napovedati in se nedvoumno 
prepričati, da ga bo eden od prisotnih članov med aktivnostjo varoval. 
 

7. člen 
 
Pri izvajanju treningov globinskega prostega potapljanja se priporoča uporaba 
protiutežnega sistema (counterweight system) za reševanje prostega potapljača.  
 
V primeru, da protiutežni sistem ni na voljo, je obvezna uporaba obtežene vrvi, na 
koncu katere je plošča. Vrv ne sme biti obtežena z več kot petimi (5) kilogrami. Vzgon 
plavajočega elementa mora biti najmanj enak teži potapljača in uteži.  
 
Pri organiziranem izvajanju globinskega prostega potapljanja je obvezna prisotnost 
vsaj dveh varnostnih potapljačev. 
 
Pri organiziranem izvajanju globinskega prostega potapljanja, ki presega 50 
odstotkov posameznikovega najboljšega rezultata je obvezna uporaba varnostne 
vrvice (lanyard). 
 
Pri organiziranem izvajanju društvenih aktivnosti prostega potapljanja na morju  je 
priporočljiva uporaba hitrega čolna in razpoložljivost medicinskega kompleta za 
nudenje kisika. 
 
 
 
 
 



 

 

II. PODVODNI LOV 
 

8. člen 
 
Pri izvajanju aktivnosti podvodnega lova se smiselno uporabljajo pravila, ki veljajo za 
prosto potapljanje.  
 
Puška in nož za podvodni lov sta športna pripomočka, vendar se je pri rokovanju z 
njima potrebno držati vseh načel varnega rokovanja s strelnim in hladnim orožjem. 
Puška za podvodni lov se nikoli ne napenja na kopnem. Prepovedano je vsakršno 
usmerjanje napete ali nenapete puške proti ljudem. 
 
 

III. POTAPLJANJE Z AVTONOMNO OPREMO 
 

9. člen 
 
Pri potapljanju z avtonomno opremo velja Uredba o merilih za potapljanje, izdana s 
strani Vlade Republike Slovenije. Upoštevati je potrebno vsa varnostna določila 
krovne zveze, ki je izdala potapljaško licenco. Potapljati se je potrebno znotraj 
omejitev potapljaške kategorije in posameznikove psihofizične pripravljenosti. 
Samostojno potapljanje je pri rekreativnem potapljanju prepovedano. 
 
 

IV. KRŠITVE 
 

10. člen 
 
Člani so o morebitno kršitvah tega pravilnika dolžni obvestiti disciplinsko komisijo 
društva. 
 
Vsako kršenje tega pravilnika se lahko kaznuje s prepovedjo sodelovana pri izvajanju 
društvenih dejavnosti. Hujše kršitve se lahko kaznujejo s trajno izključitvijo iz 
društva. 
 

11. člen 
 
Pravilnik prične veljati, ko ga sprejme občni zbor društva. 
Za tolmačenje tega pravilnika je pristojen upravni odbor društva. 
 
Pravilnik je sprejel izredni občni zbor društva dne 10.5.2006. 
Pravilnik pripravila: Sandi Bitenc in Aleš Novak 


