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LICENČNI SEMINAR ZA VADITELJE PLAVANJA 

 

ORGANIZATOR:  PLAVALNA ZVEZA  SLOVENIJE   

DATUM:                      20.-21.  JANUAR 2018 

VODJA SEMINARJA:   doc. dr. Dorica ŠAJBER 

KRAJ:      FAKULTETA ZA ŠPORT, LJUBLJANA, velika predavalnica, 

Gortanova 22, Ljubljana  

 

PROGRAM  SEMINARJA: 

 

SOBOTA, 20. JANUAR  2018 

8.20-9.00  Plačila kotizacije 

9.00-10.00 Novosti in spremembe na področju usposabljanja v skladu z novim 

Zakonom o športu (doc. dr. D. Šajber) 

10.00-10.05 Odmor 

10.05-10.50 Praktikum in praksa (doc. dr. J. Kapus) 

10.50-11.05 Odmor 

11.05-13.15                Okoljevarstvene in naravovarstvene vsebine (K. Praznik, prof. šp. vzg) 

13.15-13.45                Odmor (Priporočamo, da si malico/kosilo prinesete s seboj) 

13.45-15.15                 Management v športu z osnovami informatike in zakonodaje (K. Praznik,      

prof. šp. vzg) 

15.15-15.30              Odmor 

15.30-18.00                Osnove pedagogike in didaktike v športu (doc. dr. Č. Matejek, prof. šp. vzg)                            

 

NEDELJA, 21. JANUAR  2018 

11.30-12.15                Dobra šola plavanja (Tomi Martinjak, prof. šp. vzg) 

12.15-12.20  Odmor 

12.20-14.30                Osnove razvojne psihologije in psihologije v športu (T. Jeromen, dipl. 

psiholog)  

14.30-15.00                Odmor (Priporočamo, da si malico/kosilo prinesete s seboj) 

15.00-15.30                Anketni vprašalnik (doc. dr. Dorica Šajber) 

15.30-15.35 Odmor 

15.35-18.00                Osnove teorije in metodike športnega treniranja (S. Puhalj, višji predavatelj) 

                   

 

INFORMACIJE IN PRIJAVA: Pogoj za udeležbo je predhodna e-prijava preko spletne strani 

www.plavalna-zveza.si (pod usposabljanja-licenčni smeinar za vaditelje plavanja), najkasneje do 

torka, 16.01.2018. 
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OBRAZLOŽITEV 

V kolikor si želite samo podaljšati licenco oziroma dovoljenje za delo se licenčnega seminarja 

lahko udeležite en dan (sobota, 20.01.). V tem primeru kotizacija znaša 35,00 eur. 

 

Kot ste že bili seznanjeni je bil junija 2017 sprejet Nov zakon športu, ki je uvedel tudi spremembe 

na področju usposabljanja delavcev v športu. Naziva Vaditelj plavanja (1. stopnja usposobjenosti) 

tako ni več. V prehodnem obdobju 2 let, lahko vsi vaditelji plavanja delo še opravljate tako kot 

doslej. Do junija leta 2019 pa si bote morali pridobiti naziv Učitelj plavanja. Ker vam do tega 

naziva manjka še 25 ur si lahko z udeležbo na predavanjih splošnih vsebin (20 ur) in 5 urah 

obvezne prakse pridobite naziv UČITELJ PLAVANJA. Tako si boste uredili veljaven naziv in 

boste delo v plavanju lahko nadaljevali. 

V tem primeru se morate predavanj udeležiti v soboto in nedeljo. Obvezno prakso 5 ur pa boste 

opravljali v kraju kjer živite po predhodnem dogovoru s predavatelji PZS. Vse podrobnosti vam 

bomo podali na seminarju v soboto, 20.01.2018 ob 9.00 uri. 

 

Kotizacija za celoten modul za učitelje plavanja ( predavanja splošnih vsebin) znaša 100,00 

eur. 

 

Kotizacija za en dan predavanj (le za podaljšanje licence) znaša 35,00 eur. 

 

Kotizacijo boste lahko poravnali v soboto od 8.20 ure dalje. V primeru, da je plačnik kotizacije 

pravna oseba bomo račun poslali plačniku.  

 

 

 

Ljubljana, januar 2018 

 

http://www.plavalna-zveza.si/

