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PRAVILNIK ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTA V SPZ 

 
Ta pravilnik opredeljuje finančna sredstva, katera Slovenska potapljaška zveza namenja za neposredno 
financiranje športa, ki organizirano poteka pod njenim okriljem. Izjema so sredstva namenjena 
Komisiji za rekreacijo in ekologijo, katere financiranje opredeljuje drug pravilnik.  
Športne aktivnosti v SPZ koordinira Komite za šport, ki ga sestavljajo naslednje komisije: 
 
1. KOMISIJA ZA HITROSTNO PLAVANJE IN POTAPLJANJE; 
2. KOMISIJA ZA PODVODNO ORIENTACIJO; 
3. KOMISIJA ZA PODVODNI LOV; 
4. KOMISIJA ZA PODVODNI HOKEJ; 
5. KOMISIJA ZA PODVODNO FOTOGRAFIJO, FILM IN VIDEO; 
6. KOMISIJA ZA PROSTO POTAPLJANJE; 
7. KOMISIJA ZA REKREACIJO IN EKOLOGIJO. 
 
Višina sredstev namenjenih Komiteju za šport so vsako leto opredeljena s proračunom SPZ. Ta 
sredstva, zmanjšana za sredstva namenjena Komisiji za rekreacijo in ekologijo se razdelijo glede na 
naslednje kriterije: 
 

a) za delovanje Komiteja za šport 5 % sredstev 
b) za delovanje posameznih komisij (enakovredno vsaki komisiji) 10 % sredstev 
c) za stimulacijo 75 % sredstev 
d) nerazporejena sredstva za nepredvidljive stroške 10 % sredstev. 

 
Sredstva namenjena stimulaciji se posameznim komisijam razdelijo glede na dve ravni kriterijih. 
Najprej komisije svojo aktivnost ovrednotijo z ustreznim številom točk, katerih skupno vsoto potem 
pomnožijo z ustreznim količnikom. Kriteriji so opredeljeni v nadaljevanju pravilnika. 
 
 
1. ORGANIZACIJA DRŽAVNEGA PRVENSTVA 
 
1.1 Točkovanje  

število sodelujočih klubov 3 ali manj do 1 točka 
število sodelujočih klubov 4 do 6 do 3 točke 
število sodelujočih klubov preko 7 ali več do 5 točk 
število sodelujočih tekmovalcev 20 ali manj do 1 točka 
število sodelujočih tekmovalcev 21 do 50 do 3 točke 
število sodelujočih tekmovalcev 51 ali več do 5 točk 
število gledalcev do 100 do 1 točka 
število gledalcev od 100 do 200 do 3 točke 
število gledalcev preko 200 do 5 točk 
objava v lokalnih medijih do 1 točka 
objava v lokalnih in vsajenem nacionalnem mediju do 3 točke 
objava v vsaj dveh nacionalnih medijih do 5 točk 

 Skupaj do 20 točk 
1.2 Količniki 

ekipno tekmovanje količnik do 1 + 0,25 
dva kroga ali dve konkurenci tekmovanj količnik do 1 + 0,25 
več kot dva kroga tekmovanj količnik do 1 + 0,25 
odprto državno prvenstvo količnik do 1 + 0,25 

 Skupaj količnik do 1 + 1 = 2 
 Skupaj  do 40 točk 
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2. ORGANIZACIJA MEDNARODNEGA PRVENSTVA 
 
2.1 Točkovanje  

število sodelujočih držav 3 ali manj do 1 točka 
število sodelujočih držav 4 do 6 do 5 točk 
število sodelujočih držav preko 7 ali več do 10 točk 
število sodelujočih tekmovalcev 20 ali manj do 1 točka 
število sodelujočih tekmovalcev 21 do 50 do 5 točk 
število sodelujočih tekmovalcev 51 ali več do 10 točk 
število gledalcev do 100 do 1 točka 
število gledalcev od 100 do 200 do 5 točk 
število gledalcev preko 200 do 10 točk 
objava v lokalnih medijih do 1 točka 
objava v lokalnih in vsaj enem nacionalnem mediju do 5 točke 
objava v vsaj dveh nacionalnih medijih do 10 točk 

 Skupaj do 40 točk 
2.2 Količniki 

ekipno tekmovanje količnik do 1 + 0,25 
evropski pokal količnik do 1 + 1,00 
evropsko prvenstvo količnik do 1 + 1,50 
svetovni pokal količnik do 1 + 2,00 
svetovno tekmovanje količnik do 1 + 2,75 

 Skupaj količnik do 1 + 3 = 4 
 Skupaj  do 160 točk 
 

3. UDELEŽBA NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH 
 
3.1 Točkovanje   

udeležba treh držav ali manj do 2 točki 
udeležba 4 do 6 držav do 5 točk 
udeležba 7 držav ali več do 8 točk 
tekmovanje v sosednjih državah do 3 točke 
tekmovanje v Evropi do 5 točke 
tekmovanje izven Evrope do 7 točk 
najboljši rezultat v prvi polovici do 1 točka 
najboljši rezultat v prvi četrtini do 5 točk 
najboljši rezultat doseženo tretje mesto do 10 točk 
najboljši rezultat doseženo drugo mesto do 12 točk 
najboljši rezultat doseženo prvo mesto do 15 točk  

 Skupaj do 30 točk 
3.2 Količniki 

kotizacija količnik do 1 + 0,25 
ekipno tekmovanje količnik do 1 + 0,25 
kolektivni šport količnik do 1 + 0,25 
objava v nacionalnem časopisu količnik do 1 + 0.1 
objava na televiziji nacionalnega pomena količnik do 1 + 0.1 
objava na radiju nacionalnega pomena količnik do 1 + 0,05 

 Skupaj količnik do 1 + 1 = 2 
 Skupaj  do 60 točk 
 
 

4. UDELEŽBA NA EVROPSKEM PRVENSTVU 
   
4.1 Točkovanje  

udeležba 6 držav ali manj do 2 točki 
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udeležba 7 do 12 držav do 5 točk 
udeležba 13 držav ali več do 8 točk 
tekmovanje v sosednjih državah do 3 točke 
tekmovanje izven sosednjih držav do 7 točk 
najboljši rezultat v prvi polovici do 5 točk 
najboljši rezultat v prvi četrtini do 10 točk 
najboljši rezultat doseženo tretje mesto do 15 točk 
najboljši rezultat doseženo drugo mesto do 20 točk 
najboljši rezultat doseženo prvo mesto do 25 točk 

 Skupaj do 40 točk 
4.2 Količniki 

kotizacija količnik do 1 + 0,25 
ekipno tekmovanje količnik do 1 + 0,25 
kolektivni šport količnik do 1 + 0,25 
več kategorij količnik do 1 + 0,25 
objava v nacionalnem časopisu količnik do 1 + 0.1 
objava na televiziji nacionalnega pomena količnik do 1 + 0.1 
objava na radiju nacionalnega pomena količnik do 1 + 0,05 

 Skupaj količnik do 1 + 1,25 = 2,25 
 Skupaj  do 90 točk 
 
 

5. UDELEŽBA NA SVETOVNEM PRVENSTVU 
 
5.1 Točkovanje 

uspešna kvalifikacija, če le-te obstajajo  do 10 točk 
udeležba vsaj 10 držav do 1 točka 
udeležba 11 do 20 držav do 5 točke 
udeležba preko 20 držav do 10 točk 
tekmovanje v sosednjih državah do 2 točki 
tekmovanje v Evropi do 5 točk 
tekmovanje izven Evrope do 10 točk 
najboljši rezultat v prvi polovici do 10 točk 
najboljši rezultat v prvi četrtini do 20 točk 
najboljši rezultat doseženo tretje mesto do 30 točk 
najboljši rezultat doseženo drugo mesto do 40 točk 
najboljši rezultat doseženo prvo mesto do 50 točk 

 Skupaj do 80 točk 
5.2 Količniki 

kotizacija količnik do 1 + 0,25 
ekipno tekmovanje količnik do 1 + 0,25 
kolektivni šport količnik do 1 + 0,25 
več kategorij količnik do 1 + 0,25 
objava v nacionalnem časopisu količnik do 1 + 0.1 
objava na televiziji nacionalnega pomena količnik do 1 + 0.1 
objava na radiju nacionalnega pomena količnik do 1 + 0,05 

 Skupaj količnik do 1 + 1,25 = 2,25 
 Skupaj  do 180 točk 
 

 
Vrednost točke se določi glede na razpoložljiva sredstva in na skupno število točk, ki jih zberejo 
posamezne komisije.  
Komisije si dotacije za tekoče leto zagotavljajo z rezultati iz prejšnjega leta. Verodostojnost podatkov 
dokazujejo z uradnimi rezultati, časopisnimi izrezki, fotografijami in podatki na drugih medijih. 
Količnike za medijske objave si zagotovijo, v kolikor bo navedeno, da so tekmovali pod okriljem SPZ. 
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Komisija lahko uveljavlja le prireditve o katerih je na SPZ posredovala poročilo in reportažo v obsegu 
najmanj ene strani. 
 
Vsaka komisija lahko uveljavi udeležbo na največ dveh mednarodnih tekmovanjih. V primeru 
mednarodnih ligaških tekmovanj, lahko komisija uveljavi še eno dodatno tekmovanje. V kolikor 
tekmovalci dosežejo katero izmed prvih treh mest v rangu Evropske lige lahko komisija uveljavi vsa 
mednarodna tekmovanja. 
 
V primeru, da tekmovalci nastopijo v več kategorijah (mladinska, članska itd), komisija za to dobi 
dodatni količnik (0,25), pri čemer lahko uveljavi rezultat v kategoriji, ki je zanjo najugodnejši. 
Negativno stanje posamezne komisije se kot dolg prenese v naslednje leto.  
 
Komisija si lahko rezervira določena neizkoriščena sredstva in si jih kot dobropis prenese v naslednje 
leto. 
 
Dolžnost predsednika ustrezne komisije je, da vsako leto do 1. februarja na sedež SPZ posreduje 
poročilo o delu komisije v preteklem letu in plan dela za tekoče leto.  
Če komisija s poročilom zamudi, se za vsak zamujen teden vrednost zbranih točk zmanjša za 20%. 
 
 

Predsedstvo Slovenske potapljaške zveze 
doc. dr. Mitja SLAVINEC 
predsednik 
 
Ljubljana,  5.3.2002 
 
sprejeto na 3.seji predsedstva 


