
Akt o članstvu v Inštitutu za potapljanje in podvodne aktivnosti Piran 
 

1. V Inštitut za potapljanje in podvodne aktivnosti Piran (v nadaljevanju »Inštitut«) se lahko 
fizične osebe starosti od 15 let naprej. Za mladoletne osebe mora pristopno izjavo podpisati 
tudi starš ali zakoniti skrbnik.  

2. Član Inštituta lahko postane vsakdo s plačilom članarine, podpisom pristopne izjave in z 
upoštevanjem pravic in obveznosti, ki izhajajo iz članstva (akt o članstvu).  

3. Svet zavoda ima avtonomno pravico zavrniti vlogo za članstvo posameznika brez dodatnih  
obrazložitev.  

4. Višino članarine določi svet Inštituta za vsako koledarsko leto sproti. Podatki o članarini so 
objavljeni na spletni strani ippa.si. 

5. Članstvo velja za koledarsko leto in se obnavlja vsako leto avtomatično vse do prenehanja. 
Plačilo članarine za naslednje koledarsko leto je možno od 1. 10. naprej na sedežu IPPA, 
podružnicah IPPA ter na vseh dogodkih kluba IPPA.  

6. Ob podpisu pristopne izjave za članstvo v Inštitutu član prejme klubsko izkaznico. Po plačilu 
letne članarine član prejme nalepko za tekoče leto, ki jo je potrebno prilepiti na hrbtno stran 
izkaznice. Vse bonitete član lahko uveljavlja le z izkaznico opremljeno z veljavno nalepko.  

7. Udeleženci (ne-člani) tečajev IPPA imajo pravico do brezplačnega članstva v tekočem 
koledarskem letu. 

8. Članom Inštituta IPPA je omogočeno:  

 možnost sodelovanja pri oblikovanju programa dela in razvoja inštituta,  

 sodelovanje pri izvajanju programov izobraževanja inštituta, 

 sodelovanje pri izvajanju projektov v okviru inštituta, 

 sodelovanje na tematskih razpravah v povezavi z dejavnostjo inštituta,  

 udeležba na letnem srečanju članov inštituta, 

 posebni popusti ob udeležbi na plačljivih dogodkih v organizaciji IPPA, 

 popusti pri programih Inštituta in pri partnerskih organizacijah - seznam popustov in 
partnerjev se sproti vzdržuje na spletni strani ippa.si, 

 pomoč pri reševanju problemov s področja dejavnosti IPPA.  

9. Obveznosti članov inštituta IPPA so:  

• spoštovanje tega akta o članstvu v zavodu IPPA,  
• pravočasno plačilo letne članarine (31. marec), ki jo svet zavoda določi vsako leto posebej 

in je objavljena na spletni strani ippa.si, 
• varujejo ugled zavoda IPPA, 
• spoštovanje pravil varnega potapljanja (PADI organizacija, lokalna zakonodaja, pravila 

potapljaških centrov), 
 

10. Uporaba opojnih substanc v času izvajanja aktivnosti v okviru zavoda kakor tudi 24 ur pred 
tem, je članom strogo prepovedana. Kršitev te določbe predstavlja neposreden povod za 
takojšnje prenehanje članstva. 



11. Člani dovoljujejo uporabo osebnih podatkov za namen izvajanja dejavnosti Inštituta (ime in 
priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, GSM, spol). Člani se strinjajo z rednim 
obveščanjem o aktivnostih IPPA po elektronski pošti. 

12. Faktorji s katerimi se določa višina članarine glede na letno določeno osnovo s strani sveta 
zavoda: 
 

Član Faktor 

Posameznik zaposlen 1 

Študent, upokojenec, nezaposlen 0,5 

Posameznik družinski član aktivnega člana 0,5 

 

13. Članstvo preneha veljati s kršenjem norm, ki veljajo v Inštitutu, z motenjem ali škodovanjem 
delu, ugledu in aktivnostim Inštituta ter z zamujanjem plačila članarine. O prenehanju 
članstva odloča svet zavoda. 
Član lahko izstopi iz Inštituta tudi na lastno željo in sicer tako, da o tem pisno obvesti svet 
zavoda. V primeru prenehanja članstva iz katerega koli razloga se vplačana članarina ne 
vrača. 

14. S prenehanjem članstva prenehajo vse pravice in ugodnosti člana. 

15. Spremembe tega akta sprejema svet zavoda. O vseh spremembah so člani obveščeni na 
spletnih straneh ippa.si.  
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