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POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

 

Razlaga osnovnih terminov: 

Vaditelj plavanja; naziv za strokovne delavce v športu na področju plavanja, ki je veljaven le še 

do junija 2020. Vaditelj plavanja lahko delo učenja plavanja opravlja le pod nadzorom 

učitelja/trenerja plavanja. 

Učitelj plavanja; po novem Zakonu o športu (veljavnem od junija 2017) naziv strokovni delavec 

1-športno treniranje-plavanje, ki omogoča da izvaja in spremlja proces športne na področju 

plavanja. 

Trener plavanja; po novem Zakonu o športu (veljavnem od junija 2017) naziv strokovni delavec 

2-športno treniranje-plavanje, ki omogoča, da načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces 

športne vadbe na področju plavanja. 

 

Strokovni delavec 1 – športno treniranje – plavanje je naziv, ki ga posameznik pridobi po 

uspešno zaključenem programu športno treniranje-plavanje-strokovni delavec 1 ali preko 

izobraževanja na Fakulteti za šport, Plavanje1 z osnovami reševanja iz vode in predmeti; Osnove 

gibanja, Osnove športne vadbe, Osnove medicine športa, Psihosocialne osnove športa. 

Strokovni delavec 2 - športno treniranje-plavanje je naziv, ki ga posameznik pridobi po 

uspešno zaključenem programu športno treniranje-plavanje-strokovni delavec 2, ali preko 

izobraževanja na Fakulteti za šport – usmerjanje plavanja. 

 

 

Usposobljenost je trajni naziv, pridobljen preko usposabljanja na PZS (rumena diploma) 

Izobrazba je naziv pridobljen skozi proces izobraževanja na fakulteti in diploma/magisterij 

Licenca je potrdilo oz. dovoljenje za opravljanje dela. Veljavna je 1 leto od udeležbe na 

licenčnem seminarju PZS in sicer za naziv strokovni delavec 1 in za strokovni delavec 2. 

Diploma je uradni dokument s katerim izkazujete pridobljeno usposobljenost ali izobrazbo. 

 

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI: 

 

1. Sem vaditelj plavanja. Kaj moram opraviti za pridobitev naziva učitelj plavanja po 

novem Zakonu o športu?  

Vaditelji plavanja morate za pridobitev naziva učitelj plavanja opraviti naslednje 

obveznosti: 

- Modul obveznih vsebin; Osnove gibanja človeka, Osnove športne vadbe, Osnove 

medicine športa, Psihosocialne osnove športa, Odgovornost in zakonodaja v športu 

- Modul temeljnih postopkov oživljanja (TPO), 

- Pripraviti 5 priprav za učenje plavanja (https://www.plavalna-

zveza.si/usposabljanja/tecaj-za-naziv-ucitelj-plavanja/) 

http://www.plavalna-zveza.si/
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- Opraviti praktični del izpita iz ene nadaljevalne plavalne tehnike po lastni izbiri. 

Tekmovalci ali bivši tekmovalci predložijo dokazilo o nastopih na DP z najboljšim 

rezultatom, ki je nad 500 točk ali dokazilo, ki potrjujem vsaj 8 let aktivnega 

tekmovanja v plavanju (obrazec na spletni strani) 

-     izpolniti osebni list. 

 

Vso zbrano dokumentacijo skupaj pošljete na PZS, Celovška 25, 1000 Ljubljana ali na e-

naslov; maja@plavalna-zveza.si. 

 

2. Ker še nisem usposobljen za delo na področju učenja plavanja, bi si rad pridobil 

naziv učitelj plavanja. Kaj moram storiti, kje in kdaj se lahko prijavim? Kdaj se 

bodo tečaji potekali? 

Usposabljanja za pridobitev naziva učitelj plavanja (strokovni delavec 1 – športno 

treniranje – plavanje) bomo predvidoma pričeli izvajati v začetku leta 2019. Termini 

usposabljanj in razpisi z vsemi informacijami bodo objavljeni na spletni strani 

www.plavalna-zveza.si (https://www.plavalna-zveza.si/usposabljanja/licencni-seminarji/).  

 

3. Zanima me kakšni so pogoji za udeležbo na usposabljanju za učitelje plavanja? 

Pogoj za udeležbo na usposabljanju za učitelje plavanja (strokovni delavec 1 – športno 

treniranje – plavanje) je starost 18 let in najmanj srednja poklicna izobrazba.  

 

4. Sem razredna učiteljica in hodim s 4. razredom v poletno šolo v naravi kot vaditeljica 

plavanja. V šoli v naravi sem bila že 3x in vedno poučujem skupino neplavalcev. 

Tečaj za vaditeljico plavanja sem delala nekaj let nazaj na vaši fakulteti. Ker pa se 

stvari spreminjajo in sem dobila že veliko različnih informacij glede obnavljanja oz. 

dopolnitve znanja za učiteljico plavanja me zanima, ali kot razredna učiteljica (v 3. 

razredu), ki hodim v poletno šolo v naravi s 4. razredom kot vaditeljica plavanja, 

potrebujem izobraževanje za učiteljico plavanja? 

Plavalna zveza deluje v športu po Zakonu o športu. Šolstvo deluje po Zakonu o šolstvu, 

zato je najbolje, da se s tem vprašanjem obrnete na MIZŠ. 

 

5. Sem študentka drugega letnika Fakultete za šport. V prvem letniku sem si pri 

predmetu plavanje 1 pridobila naziv vaditelja plavanja. Trenutno teče drugo leto od 

pridobitve tega naziva zato je čas, da nadgradim moj naziv do učitelja plavanja. 

Zanima me, če lahko to izobraževanje oz. modul opravim v sklopu študija ali se 

moram udeležiti  licenčnega seminarja v januarju? 

Študentom FŠ obvezne vsebine priznamo po uspešno opravljenem 4. semestru študija 

oziroma po dokazilu o opravljenih naslednjih predmetih; Osnove gibanja, Osnove športne 

vadbe, Osnove medicine športa, Psihosocialne osnove športa, Plavanje 1 z osnovami 

reševanja iz vode. Če pa si želite naziv učitelj plavanja pridobiti prej, pa se lahko udeležite 

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


                                                              
 PLAVALNA ZVEZA  SLOVENIJE                                                        SLOVENE SWIMMING ASSOCIATION 

Celovška 25, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;Tel.: ++386 (0)1 239 66 20/21, Fax.: ++386 (0)1 2390 66 22, 

E-mail: maja@plavalna-zveza.si;  www.plavalna-zveza.si 

 

 

 

Generalni sponzor plavalnih reprezentanc 

 

 

 

modula obveznih vsebin na PZS. Razpisi modulov so objavljeni na spletni strani 

www.plavalna-zveza.si (https://www.plavalna-zveza.si/usposabljanja/licencni-seminarji/).  

 

Do vključno generacij 2016/17 velja naslednje pravilo: 

Če si na smeri športna vzgoja: boš po končanem prvem letniku magistrskega študija (po 

opravljenem izpitu plavanje 2) pridobila naziv Učitelj plavanja oz. Strokovni delavec 1 – 

športno treniranje-plavanje. 

 

 

Generacija študentov 2017/2018, ki je opravila izpit iz Plavanja 1 z reševanjem iz vode, bo 

junija imela opravljene vse izpite, ki so potrebni za splošne vsebine. Torej junija, ko opravite vse 

izpite za predmete: Osnove gibanja, Osnove športne vadbe, Osnove medicine športa, 

Psihosocialne osnove športa, Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode oddajte izpolnjen osebni 

list, podpisan s strani nosilca predmeta Plavanja 1 z reševanjem iz vode dr. Jerneja Kapusa in 

dokazila o opravljenih ostalih izpitih (z žigom referata!). Spnite skupaj oba lista in jih oddajte v 

nabiralnik PZS pred kabinetom katedre za plavanje. 1x tedensko bo nabiralnik izpraznjen s strani 

Plavalne zveze Slovenije, katera bo pripravila potrdila in natisnila diplome na podlagi plačila. 

Diplomo vam bomo poslali na vaš naslov. Diplomo boste prejeli le ob predložitvi potrdila o 

plačilu. 

Podatki za plačilo:  

Plavalna zveza Slovenije,  

Celovška 25, 1000 Ljubljana 

TRR: SI56 03100 1001875949 

Namen: diploma in obvezno ime in priimek študenta za katerega se diplomo izda 

Znesek: 10,00 € 

Po prejetem plačilu zneska po ceniku 10€, bodo na PZS natisnili diplomo in vam jo po 

posredovanem potrdilu o plačilu poslali na vaš naslov. 

 

Generacija študentov 2018/19 bo že pridobila naziv strokovni delavec 1-športno treniranje-

plavanje po opravljenem predmetu plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode in ostalih obveznih 

predmetih; Osnove gibanja, Osnove športne vadbe, Osnove medicine športa, Psihosocialne osnove 

športa. Diplomo bodo pridobili po enakem sistemu.  

Speta dokumenta-izpolnjen osebni list, podpisan s strani nosilca predmeta Plavanja 1 z 

reševanjem iz vode dr. Jerneja Kapusa in dokazila o opravljenih ostalih izpitih (z žigom referata!) 

bodo oddali v nabiralnik PZS pred kabinetom katedre za plavanje. Nabiralnik bo 1x tedensko 

izpraznjen s strani Plavalne zveze Slovenije, katera bo pripravila potrdila in natisnila diplome na 

podlagi plačila.  

Podatki za plačilo:  

Plavalna zveza Slovenije,  

Celovška 25, 1000 Ljubljana 

http://www.plavalna-zveza.si/
http://www.plavalna-zveza.si/
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TRR: SI56 03100 1001875949 

Namen: diploma in obvezno ime in priimek študenta za katerega se diplomo izda 

Znesek: 10,00 € 

 

Diplomo vam bomo poslali na vaš naslov. Diplomo boste prejeli le ob predložitvi potrdila o 

plačilu. 

 

Ljubljana, 18.12.2019 

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

