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1.  OSNOV NE SMER NICE  –  IZB OR PL AVALCEV  

Piramidni sistem je ključen za uspešno delovanje posameznih klubov in društev ter 
posledično plavalne zveze Slovenije.  

Ustrezna programska, kadrovska in materialna podpora igra največjo vlogo pri dolgoročnem 
načrtovanju in uspehu. 

Načrtno delo z najmlajšimi, ki zajema začetni tečaj plavanja, nadaljevalno izpopolnjevalni 
tečaj, športno šolo plavanja, je ključnega pomena za pridobivanje zadostnega števila 
potencialnih plavalcev, ki so kasneje usmerjeni v kakovostno in vrhunsko plavanje. Za 
kakovosten izbor mladih plavalcev je potrebno: 

 Tehnična ocena plavalcev 

 Ocenjevanje in analiziranje rezultatov 

 Izdelava lestvic najboljših 

 Starostne kategorije: ml.dečki, dečki, kadeti, mladinci, ml.člani (do 21 let) 
 Mladi perspektivni in evidentni plavalci kandidati se v program vključujejo tako kot določa 

dolgoročni plan panožnih šol. Izbor se opravi letno in velja vsaj eno leto. V tak program vključi 
okoli 50 plavalk in plavalcev mlajših in tudi nekaj plavalcev starejših kategorij. Seznam je zato 
težko dati v dolgoročni program. 

 Ker je glavni cilj dolgoročnega plana PZS za panožne športne šole uvrstitev v reprezentanco 
oziroma kakovostni in vrhunski rezultat, smo za obdobje 2020-2024 izdelali norme, ki so 
stopnička oziroma dve pred uvrstitvijo v reprezentanco, ki ima merilo FINA točke. 

  
Ml. dečki 

Ml. deklice 

Dečki 

Deklice 

Kadeti 

Kadetinje 

Mladinci 

Mladinke 

Ml.člani, ml članice 

do 21let 

Normativi PZS: - - 

620 

Norma EYOF 

(3%) 

720 

Norma MEP 

(1%) 

800 

Norma EP  

(1%) 

Normativi za NPŠŠ: 250 - 300 350 - 420 480 - 550 600 - 670 720 - 770 

Tabela 1 

 Izvajanje in primerjava posameznih meritev 

 Izdelava navodil o uporabnosti meritev 

 Ena izmed poglavitnejših nalog je in bo še naprej svetovanje, poučevanje in stalno 
izpopolnjevanje trenerjev v vadbenem procesu ter apliciranje dobljenih rezultatov v 
trening in športni razvoj plavalcev (športnikov). 

 Video analize, uporaba sodobnih tehnologij pri treningu, na tekmovanju 

 Večletni razvojni model plavalca (tabela 3), je ključen pri postopnem razvoju plavalcev. 
Izdelan je tako, da trenerji in plavalci (tudi starši) vedo kaj pričakovati in v kakšni meri 
planirati količine, vsebino in cilje za posamezna obdobja. V štirih letih se lahko 
marsikateri plavalec na novo vključi v program, oziroma od njega odstopi zaradi različnih 
razlogov. 

 Razvoj tekmovalnega sistema 
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2.  PL AVAL NA ŠPO RT NA V ZGOJA OT ROK I N ML AD I NE USMER JENE V K AKO VO ST NI  I N VR HU NSKI  

ŠPO RT  

Osnovno vodilo pri vzgoji vsakega otroka, na poti do dobrega športnika, je na vsak način to, da ga 
čim dlje zadržimo v športu in da ga umaknemo iz ulice. Možnosti, da otrok skrene na stran pota je v 
naši sredini iz dneva v dan večja. Seveda ni nikoli 100% Mlad športnik bo, ob redni vadbi, dokaj 
zaposlen, poleg tega si bo pridobil zelo pomembne redne delovne navade in možnosti za neplodna 
početja in pohajanja bodo zares zmanjšane. To mora biti primarno vodilo pri športni vzgoji vsakega 
otroka, ki se prične ukvarjati s športom.  Če se že v štartu odločimo, da bo otrok šampion, potem 
delamo veliko napako.  
 
Vse prevečkrat starši skušajo svoje neizpolnjene športne ambicije preslikati na svoje otroke. Starši 
se sploh ne zavedajo, da s tem, da od otroka pričakujejo, morda celo zahtevajo več, kot je realno 
sposoben, delajo največjo možno škodo. Otrok bi seveda rad dosegel to kar starš želite, ampak 
mnogokrat iz več razlogov tega ni sposoben in zato postane frustriran, anemičen, mnogokrat to pelje 
celo v razne bolezni, ki lahko tudi na nadaljnji otrokov razvoj pustijo velike posledice. Dekleta zaidejo 
v anoreksična stanja, fantje si hočejo tudi s prepovedanimi sredstvi povečati mišično maso in s tem 
športne sposobnosti v določenem športu. Biološki in mentalni razvoji otrok so v dobi rasti in šolanja 
zelo različni, zato je potrebno biti potrpežljiv in objektiven in ne pričakovati, da bodo otroci, ki so v 
določeni fazi razvoja manj razviti kot drugi, v tekmovalnem smislu zelo uspešni. In nasprotno ne 
smemo pričakovati, da bodo otroci, ki so morda v določenem obdobju, zaradi zgodnejšega razvoja 
najboljši, ostali najboljši tudi v nadaljevanju odraščanja. To so športne zakonitosti, ki v velikem 
odstotku držijo in je potrebno bit zelo previden pri omenjenih situacijah. 
 

V program so zajete posamezne starostne kategorije (tabela 2): 

 

Tabela 2 

 (M) Kategorije Starost (Ž) Kategorije Starost 

2.1 cicibani* do 10 let cicibanke do 9 let 

2.2 ml.dečki 11 - 12 let ml.deklice 10 - 11 let 

2.3 dečki 13 - 14 let deklice 12 - 13 let 

2.4 kadeti 15 - 16 let kadetinje 14 - 15 let 

2.5 mladinci 17 - 18 let mladinke 16 - 17 let 

2.6 ml.člani 19 -21 let članice 18 - 21 let 

*kategorija je bila dodana in pomemben člen pri usmerjanju plavalcev v kakovostni in vrhunski šport 

(ni predmet razpisa) 
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2.1.  VADBA ZA CICIBANE IN CICIBANKE 

 

Plavanje zahteva kombinacijo tehničnih elementov in moči. Ker je voda človeku tuja, je tehnični vidik 

gibanja skozi vodo, vedno bolj pomemben pri tekmovalnem plavanju. Večina športnih plavalcev ima 

relativno slabo tehnično znanje. Že manjši tehnični popravki lahko pomenijo velike razlike v hitrosti 

plavanja. Pravilno učenje osnovnih gibalnih in tehničnih elementov v začetkih plavanja, je zato 

osnova za nadaljnji razvoj športnega plavalca. 

 

Pristop k razvijanju pravilne tehnike mora biti preprost. V plavalcu mora vzbujati zanimanje in 

veselje do športa in ne negativnih izkušenj. Trenerji in učitelji morajo biti dobro pripravljeni, imeti 

dovolj znanja (poznati tehniko in posamezne napake), da lahko delo prilagajajo situaciji, potrebam 

in znanju svojih varovancev. Naša šola je v pomoč trenerjem in učiteljem saj z organiziranim 

pristopom vodi do postopnega učenja katerega cilj je pravilna tehnika. Z uporabo programa bolj 

učinkovito in nadzorovano uvajajo naslednje korake pri učenju tehnike, s tem pa pridobivajo 

podporo plavalcev in njihovih staršev. Lažje zaznavajo tehnične pomanjkljivosti in z odpravljanjem 

le teh pomagajo plavalcem, da hitreje napredujejo. 

 

Pri učenju plavanja je pomembno, da otrok ne zasičimo s prehitrim spoznavanjem (pre)velikega 

števila novih vaj. Pomembno je utrjevanje vaje, nove pa uvajamo, ko se vajo, gibanje, položaj že 

naučimo. Ko so otroci vaje že osvojili jih še vedno ponavljamo v okviru ogrevanja ali korekcij. Vaje 

morajo biti povezane in smiselno nadaljevanje prejšnjih že naučenih. Na koncu vse vaje vodijo k 

obvladovanju pravilne tehnike. V posameznem obdobju naj bodo določene vaje ključne, ostale pa 

so povezane z glavno. Glavne vaje morajo plavalci poznati in jih tudi obvladati.  

 

Vsako vajo je potrebno predstaviti v naslednjem zaporedju: 

1) razlaga:  Podati popolno razlago izvedbe vaje 

2) demonstracija: Trener ali učitelj nariše ali pokaže izvedbo vaje 

3) korekcija: Po razlagi in demonstraciji naj plavalci prvič izvedejo vajo. Sprva je potrebno 

izpostaviti pravilni del izvedbe, nato je potrebno striktno popravljati in odpravljati napake dokler 

vaje niso izvedene pravilno. 

4) ponovitev: Ko plavalec vajo izvaja pravilno ponavljamo vajo dokler vaje ne avtomatizira (pride 

v navado). Poskrbeti je potrebno, da se plavalec ne nauči vaje izvajati napačno!!! 

 

Trenerjevo delo ni lahko in „nagrada“ po navadi pride (pre)počasi. Trener ne sme nikoli obupati, saj 

bodo le na tak način dosegel želene rezultate, kar pomeni iz plavalcev naredili tekmovalce in morda 

celo olimpijce. 
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2.2.  VADBA ZA MLAJŠE DEČKE IN MLAJŠE DEKLICE 

V program vadbe za mlajše dečke in mlajše deklice so povabljeni otroci iz športne šole. Gre za 

nadaljevanje in nadgradnjo dela, ki ga izvajamo v tečajih, izpopolnjevalni šoli in nato še v športni 

šoli. Še vedno skozi igro otrokom vzbujamo veselje do zdravega ter za razvoj in življenje 

pomembnega športa. Namenjena je otrokom, ki se odločijo nadaljevati s svojo plavalno pot in se 

prvič pričnejo srečevati s tekmovalnim plavanjem. Starost je za ml.deklice do 10, oziroma ml.dečke 

do 12 let.  

Vadba v vodi poteka 5-krat tedensko in traja od ene ure do ure in pol, na kateri se preplava 2 do 

3 km. Sezona traja približno 36 tednov, skupno pa se preplava med 300 in 600 km. Vadbo izvajajo 

25 metrskem bazenu pozimi in poleti v 50 metrskem bazenu. Plavalci v tej starostni kategoriji se 

udeležijo tudi enotedenskih klubskih priprav. V sezoni nastopijo na približno 16 tekmovanjih. 

Cilji vadbe: 

- izboljšati tehnike plavanja in utrditi izvedbo tehnike 

- naučiti 'tekmovalni' zavesljaj pri vseh tehnikah: kravl, hrbtno, prsno in delfin 

- razvijati občutek za vodo in sposobnost za popravljanje gibalnih vzorcev 

- naučiti štartne skoke in obrate 

- uvajanje v preprost trenažni proces in seznanjanje z različnimi metodami treniranja 

- razvijati osnovno aerobno vzdržljivost in izvajati kratke šprinte (do 50 metrov) 

- obdržati pravilno tehniko, tako pri daljšem in počasnejšem, kot krajšem in hitrejšem plavanju 

- naučiti se osnovnih tekmovalnih strategij in taktike 

- uživati v vodnih in obvodnih aktivnostih, priučiti delovne navade 

- naučiti se delovati kot oseba v skupinskih dejavnostih ter postati del kluba, ekipe 

- tekmovati na klubskem in regionalnem nivoju, ki vodi do ekipnega državnega prvenstva. 

- osebno izboljšanje, ob tem pa uživanje in veselje, sodelovanje brez strahu 

- spoznati osnove fair-play-a 

- razvoj gibljivosti in drugih motoričnih sposobnosti na suhem 
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2.3 VADBA ZA DEČKE IN DEKLICE  

Naslednja starostna kategorija so dečki (13 in 14 let) in deklice (11 in 12 let). Obseg dela v vodi 

se poveča na 6 vadbenih enot tedensko. Posamezna enota traja eno uro in pol na kateri se preplava 

med 3,5 do 5 km. Sezona traja od 36 do 40 tednov, skupno pa se preplava od 700 do 1000 km. V tej 

kategoriji se prične  usklajevanje šolskih obveznosti in prostega časa. Vadbo izvajajo v tivolskem 25 

metrskem bazenu pozimi in poleti v 50 metrskem bazenu na Kodeljevem. Plavalci v tej starostni 

kategoriji se udeležijo tudi enotedenskih klubskih priprav. V sezoni nastopijo na približno 20 

tekmovanjih. 

 

 Cilji vadbe: 

- izboljšati tehniko plavanja 

- vzdrževati tehniko ob telesnih spremembah 

- povečati obseg vadbe v vodi 

- povečati osnovno aerobno vzdržljivost 

- izvajati sprinte daljše od 50 metrov 

- uvedba intenzivnejših intervalnih treningov 

- povečati moč mišic za učinkovitejšo izvedbo tehnike 

- tekmovati v več disciplinah v različnih tehnikah 

- vadba tekmovalnega tempa in hitrosti z uporabo idealne tehnike (vse tehnike)  

- uživati v plavalnih aktivnostih in osebnem napredovanju 

- poglobiti znanje trenažnih postopkov in učinkov 

- razvijati samodisciplino in povečati obvezo do plavanja 

- tekmovati na klubski in državni ravni v svoji kategoriji 

- vsako tekmovalno priložnost uporabiti kot novo izkušnjo in učenje 

- poglobiti načela fair-play-a 

 

Začnemo izvajati redno suho vadbo. Na teden opravijo dve do tri vadbene enote, kjer se prične 

uvajanje razvoja moči s preprostimi orodji in rekviziti ter vadba z lastno težo. Meriti pričnemo tudi 

morfološke značilnosti plavalcev (antropometrija). 
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2.4  VADBA ZA KADETE IN KADETINJE 

Naslednja starostna kategorija so kadeti (15 in 16 let) in kadetinje (13 in 14 let). Obseg dela v 

vodi se poveča na 7-8 vadbenih enot tedensko. Posamezna enota traja dve uri na kateri se preplava 

od 4 do 6 km. Sezona traja od 42 do 44 tednov, skupno pa se preplava od 1200 do 1600 km. Poglobi 

se usklajevanje šolskih obveznosti in prostega časa, v tej starostni kategoriji pa se pokažejo že tudi 

razvojne razlike med spoloma in sicer dekleta hitreje dozorevajo, zato so posledično sposobne več 

kot fantje. Vadbo izvajajo na bazenu Kodeljevo, pozimi na 25 in poleti na 50 metrski dolžini. Plavalci 

v tej starostni kategoriji se udeležijo dvakrat tedenskih klubskih priprav v času jesenskih in 

prvomajskih počitnic. V sezoni nastopijo na približno 20 tekmovanjih. 

 

Cilji vadbe: 

- povečati obseg in intenzivnost vadbe 

- začetek specializacije (specializacija tehnike in tekmovalne discipline) 

- nadgraditi plavalne tehnike in intenzivnost plavanja 

- povečati vzdržljivost 

- prilagajanje na različne vrste treninga 

- ohranjati tehniko in mišično koordinacijo v vseh plavalnih hitrostih 

- izpopolnjevati tekmovalne elemente (štarte, obrate, tekmovalni tempo, taktika,...) 

- začetki določanja obdobja za iskanje optimalne forme (tapering) 

- uživati v procesu (postavljanju ciljev) in produktu (dosežek, rezultat) športnega udejstvovanja 

in tekmovanja 

- sodelovati s trenerjem in strokovnim timom 

- izboljšati osebne lastnosti (izobraževanje in poklicni cilji) 

- uvrstitev v državno reprezentanco, nastop na tekmovanjih državne in mednarodne ravni 

- izpopolniti strategijo, taktiko in miselni pristop 

- naučiti se sposobnosti samo-motivacije 

- spoznati načela antidopinga (seznanitev z ogranizacijo SLOADA) 

 

Pri suhi vadbi se število enot na teden poveča na štiri, kjer pričnemo s periodizacijo vadbe za moč in 

le - to poskušamo prenesti v plavanje. 
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2.5  VADBA ZA MLADINCE IN MLADINKE 

 Naslednja starostna kategorija so mladinci (17 in 18 let) in mladinke (15 in 16 let). Obseg dela 

v vodi se poveča na 8 do 9 vadbenih enot tedensko. Posamezna enota traja dve uri, na kateri se 

preplava med 5 in 7 km. Sezona traja od 44 do 46 tednov, skupno pa se preplava od 1600 do 2000 

km. V tej kategoriji se zgodi največji preskok v smislu povečanja obsega in intenzivnosti vadbe. 

Vadbo izvajajo, pozimi na 25 in po zimskem državnem prvenstvu na 50 metrski dolžini. Plavalci v tej 

starostni kategoriji se udeležijo klubskih in reprezentančnih priprav (dvojnih tedenskih priprav 

usklajenih z šolskimi obveznostmi). V sezoni nastopijo na več kot dvajsetih tekmovanjih. 

 

Cilji vadbe: 

- uvedba specializiranih modelov treninga 

- poglobitev specializacije (osredotočanje na manjše število tehnik in disciplin)  

- izpopolniti tehniko plavanja 

- povečati obseg in intenzivnost vadbe 

- plavanju dodati moč in zanesljivost  

- pričetek razvoja specialne vzdržljivosti 

- plavati čim bolj učinkovito in ekonomično v vseh plavalnih hitrostih 

- določiti manjše število pomembnejših tekmovanj v sezoni, za katera se stopnjuje forma, ki je 

ravno zaradi tega na višji ravni  

- razumevanje in uporaba športne prehrane, mentalnega treninga, načinov počitka in sproščanja 

- prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja 

- nastop za mladinsko državno reprezentanco tudi na mednarodnih tekmovanjih 

- izpopolniti strategijo, taktiko in miselni pristop 

- poglobiti načela antidopinga (redna predavanja SLOADA) 

 

Plavalci pričnejo vadbo na suhem izvajati 3 do 5-krat na teden, kjer se postopno prične razvijati 

specialna moč za vsakega posameznika. 
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2.6  VADBA ZA MLAJŠE ČLANE IN MLAJŠE ČLANICE (starost do 21 let) 

Naslednja starostna kategorija so mlajši člani in mlajše članice (do 21 let). Obseg dela v vodi se 

poveča na 10 vadbenih enot tedensko. Posamezna enota traja dve uri in pol na kateri se preplava 

med 5 do 8 km. Sezona traja 46 tednov, skupno pa se preplava od 1800 do 2500 km. Poveča se tudi 

obseg dela na suhem in sicer na 5 vadbenih enot na teden. V tem obdobju skušamo z bolj 

individualnim pristopom pri športniku doseči maksimalne učinke treninga na vseh omenjenih 

področjih. Vadbo izvajajo na bazenu Kodeljevo pozimi na 25 in po zimskem državnem prvenstvu na 

50 metrski dolžini. Priprave planirajo individualno s trenerjem, v katerih so zajete tudi ene višinske 

priprave. V sezoni nastopijo na več kot dvajsetih tekmovanjih.  

Cilj je doseganje vrhunskih rezultatov, izpopolnitev tehnike in taktike, uvrstitev v člansko 

državno reprezentanco, ter nastopi tudi na večjih mednarodnih tekmovanjih (evropsko in svetovno 

prvenstvo, Olimpijske igre…) 
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Tabela 3: Večletni razvojno program mladih plavalcev 
Leta / starost 9 let ± 1 10 let ± 2 12 let ± 2 

KATEGORIJA cicibani / cicibanke mlajši dečki / deklice dečki / deklice 

Trenažno obdobje 2 leti 2 leti 2 leti 

  v vodi na suhem v vodi na suhem v vodi na suhem 

Število enot na teden 3 – 4  -  5 2 6 – 7 3 

Količina na enoto 0,75 - 2,0 km   2 - 3,5 km   3,5 – 5* km   

Število tednov na leto 30 - 36 tednov   36 - 40 tednov   38 - 42 tednov   

Skupna količina 75 – 200 km   300 – 600 km   700 - 1000 km   

CILJ VADBE 
(PROGRAM) 

Učenje vseh 
osnovnih tehnik 

ogrevanje Učenje tekmovalne 
tehnike 

ogrevanje Učenje in iskanje 
optimalne 
tekmovalne tehnike 

ogrevanje 

Tekmovalna 
znanja (štarti, 
obrati 

gibljivost vsa tekmovalna 
znanja (taktika) 

razvoj gibljivost tekmovalna znanja 
(taktika, mentalni 
trening) 

korekcijske vaje 

Aerobna 
vzdržljivost 

moč 
(lastna teža) 

Aerobna vzdržljivost korekcijske vaje Aer. vzdržljivost - 
povečan obseg 
plavanja 

določitev mišično 
kostne mase 

Hitrost koordinacija Hitrost povečanje moči 
telesa 

hitrost šprinti, (nad 
50m) in stopnjevanja 

razvoj moči in 
gibljivosti 

učenje enostavnih 
vaj, za razvoj in 
korekcijo osnovne 
tehnike 

skupinska 
dinamika 
(aktivnosti) 

učenje sestavljenih 
vaj, za razvoj in 
korekcijo osnovne 
tehnike 

enakomeren 
razvoj vseh 
mišičnih skupin 

stabilizacija vaj za vse 
tehnike plavanja 

vadba moči s 
preprostimi orodji 

preprosti treningi 
in igre 

  več različnih metod 
treninga 

  umestitev intenz. 
intervalnega treninga 
v vadbo, anaerobni 
tr. 

  

CILJ MOTORIČNEGA 
UČENJA 

1. Razvoj občutka za vodo, sposobnost 
popravljanja gibalnih vzorcev 

1. Izboljšanje tehnike plavanja in učenje 
tekmovalnih elementov (štarti, obrati, 
stopnjevanje, taktika) 

1. Vzdrževanje tehnike ob telesnih 
spremembah (rasti) 

2. Naučiti tehničnih elementov vseh 
tehnik 

2. Utrditi izvedbo in razvoj vseh tehnik 
2. Povečati moč mišic za učinkovitejše delo v 
vodi 

3. Razvoj splošne telesne koordinacije 
in moči 

3. Izboljšati vzdržljivost in hitrost ob 
pravilni izvedbi tehnike 

3. Obdržati različne discipline in tehnike 
(tekmovati v več disciplinah) 

4. Priučiti navado za ohranjanje in 
razvoj gibljivosti 

4. Naučiti osnovne tekmovalne strategije 
in taktike 

4. Izboljšanje tekm.tempa in hitrosti z uporabo 
idealne tehnike (vse tehnike) 

5. Obdržati pravilno tehniko pri 
daljšem (počasnejšem) plavanju 

    

6. Obdržati pravilno tehniko pri krajših 
šprintih 

    

ZNANJE IN ODNOS 

1. Uživati v vodnih in obvodnih 
aktivnostih 

1. Uživati v vodnih in obvodnih 
aktivnostih 

1. Uživati ob plavalnih aktivnostih in želji po 
osebnem napredovanju 

2. Naučiti delovati kot oseba v 
skupinskih dejavnostih 

2. Postati del kluba, ekipe in skupine 
2. Poglobljeno znanje trenažnih postopkov in 
učinkov 

3. Seznaniti se z pravili in tekmovalno 
situacijo 

3. Navaditi se na aktivno in zdravo 
življenje 

3. Uskladiti upravljanje časa (šolske aktivnosti 
in prosti čas) 

4. Spoznati tehnike in trenažne metode 
4. Naučiti delovati normalno tudi ob 
zmanjšanem nadzoru in ustrezno 
trenirati 

4. Razviti samodisciplino in povečati obvezo do 
plavanja 

TEKMOVALNI 
CILJI 

Zabavati se in sodelovati brez strahu in 
odvračanja. Primarno in spodbujeno 
naj bo osebno izboljšanje (v predstavi 
in sposobnostih) ter uživanje in 
veselje.Regijska in klubska tekmovanja. 

Klubska tekmovanja, regijska 
tekmovanja, ki vodijo do državnega 
prvenstva, 2-4 mednarodna tekmovanja 
v Sloveniji. 

Tekmovanja na klubski in državni ravni za 
kategorijo. Rezultati in sposobnosti morajo biti 
preverjane redno. Vsaka tekmovalna priložnost 
se uporablja kot nova izkušnja in učenje. 

Skozi sezono nastopiti v vseh 50m 
disciplinah 
100m H,P,K ter 
200m K 

V sezoni nastopiti v vseh disciplinah, ki se 
plavajo na DP za ml.dečke in izboljšati 
vse rezultate predhodne sezone 

V sezoni nastopiti v vseh disciplinah, ki se 
plavajo na DP za dečke in izboljšati vse 
rezultate predhodne sezone. 
Graditi strategijo, taktiko tekmovanja in 
vpeljati miselni pristop knastopu. 

UVRSTITI SE V EKIPO NA DRŽAVNEM 
PRVENSTVU 

DP EKIPNO 1-5 MESTONajboljši rezultati 
naj bodo odplavani n DP ali ob koncu 
sezone. 

DP EKIPNO 1-3 MESTOA/B Finale na DP 
posamičnoNajboljši rezultati naj bodo 
odplavani n DP ali ob koncu sezone. 

[* med posameznimi razvojnimi obdobji bodo dekleta (zaradi hitrejšega dozorevanja) zmožne preplavati več km kot fantje]  
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Leta / starost 14 let ± 2 16 let ± 2 18 let + 1 

KATEGORIJA kadeti / kadetinje mladinci / mladinke člani / članice 

Trenažno obdobje 2 leti 2 leti 4 leta 

  v vodi na suhem v vodi na suhem v vodi na suhem 

Število enot na teden 7 – 8 3 8 – 9 5 10 5 

Količina na enoto 4 – 6* km   5 – 7 km   4 – 8 km   

Število tednov na leto 42- 46 tednov   44 - 48 tednov   46 - 49 tednov   

Skupna količina 1000 – 1800 km   1500 - 2000 km   1600 - 2500 km   

CILJ VADBE 
(PROGRAM) 

uvajanje variant 
popolne tehnike 

ogrevanje popolna tehnika 
plavanja in izvedba 
tehničnih elementov 

ogrevanje individualen pristop k 
obsegu in intenzivnosti 
treninga 

individualen pristop k 
vadbi na suhem 

začetek 
specializacije 

korekcijske vaje dodatno povečan 
obseg in intenz. 
vadbe 

korekcijske vaje popolna tehnika 
plavanja 

dodatne trenažne 
aktivnosti 

Aer.vzdržljivost - 
velik obseg 
plavanja 

periodizacija 
vadbe moči 

izvedba vseh 
modelov treninga 

periodizacija 
vadbe moči 

popolna izvedba 
tehničnih elementov 

individualen pristop k 
vadbi na suhem 

povečan obseg in 
intenzivnost 
vadbe, hitrosti,... 

prenos moči na 
suhem v plavanje 

specializacija prenos moči na 
suhem v 
plavanje 

določiti idealno 
obdobje za iskanje 
optimalne forme 

dodatne trenažne 
aktivnosti 

razvoj vseh prvin 
treninga 

dodatne trenažne 
aktivnosti 

popolna izvedba 
tehničnih elementov 

dodatne 
trenažne 
aktivnosti 

    

iskanje idealnega 
obdobja za 
optimalno formo 

ohranjanje 
gibljivosti 

določitev obdobje 
(tapering) za iskanje 
optimalne forme 

ohranjanje 
gibljivosti 

    

CILJ MOTORIČNEGA 
UČENJA 

1. Prilagajanje na različne vrste 
treninga 

1. Prilagajanje na različne vrste 
treninga 

1. Prilagajanje na različne vrste treninga 

2. Oplemenitenje plavalne tehnike  in 
intenzivnosti plavanja 

2. Individualno prilagojena plavalna 
tehnika in intenzivnost plavanja 

2. Individualno prilagojena plavalna tehnika in 
intenzivnost plavanja 

3. Dodati zanesljivost in moč plavanju 3. Zanesljivost plavanja 3. Zanesljivost plavanja 

4. Specializacija tehnike in tekmovalne 
discipline 

4. Obdržati dolžino gibov in mišično 
koordinacijo v vseh plavalnih hitrostih 

4. Obdržati dolžino gibov in mišično 
koordinacijo v vseh plavalnih hitrostih 

5. Obdržati dolžino gibov in mišično 
koordinacijo v vseh plavalnih hitrostih 

5. Oplemenitenje tekmovalnih 
elementov (štarti, obrati, tekmovalni 
tempo, taktika,...) 

5. Oplemenitenje tekm.elementov (štarti, 
obrati, tekmovalni tempo, taktika,...) 

6. Stabilizacija tekm. elementov (štarti, 
obrati, tek.tempo, taktika,...) 

    

ZNANJE IN ODNOS 

1. Uživati v procesu (postavljanju ciljev) 
in produktu (dosežek, rezultat) 
šp.udejstvovanja in tekmovanja 

1. Postavljanje ciljev za dosežek in  
rezultat tekmovanja 

1. Postavljanje ciljev za dosežek in  rezultat 
tekmovanja 

2. Razumevanje in uporaba športne 
prehrane, mentalnega treninga, 
načinov počitka in sproščanja 

2. Uporaba športne prehrane, 
mentalnega treninga, načinov počitka 
in sproščanja 

2. Uporaba športne prehrane, mentalnega 
treninga, načinov počitka in sproščanja 

3. Neodvisnost (delo s trenerjem in 
timom, prevzemanje odgovornosti za 
svoja dejanja) 

3. Neodvisno delo s trenerjem in timom, 
prevzemanje odgovornosti za svoja 
dejanja 

3. Neodvisno delo s trenerjem in timom, 
prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja 

4. Izboljšanje osebnih lastnosti 
(izobraževanje in poklicni cilji) 

4. Utrditev osebnih lastnosti 
(izobraževanje in poklicni cilji) 

4. Utrditev osebnih lastnosti (izobraževanje in 
poklicni cilji) 

TEKMOVALNI 
CILJI 

Tekmovanja na državni in mednarosni 
ravni za kategorijo. Rezultati in 
sposobnosti morajo biti preverjane 
redno. Tekmovanja pomenijo logično 
posledico treninga in kontrolno točko za 
nadaljnji trening. 

Tekmovanja na državni in mednarosni 
ravni za kategorijo. Rezultati in 
sposobnosti morajo biti preverjane 
redno. Tekmovanja pomenijo logično 
posledico treninga in kontrolno točko za 
nadaljnji trening. 

Tekmovanja na državni in mednarosni ravni za 
kategorijo. Rezultati in sposobnosti morajo biti 
preverjane redno. Tekmovanja pomenijo 
logično posledico treninga in kontrolno točko 
za nadaljnji trening. 

Na tekmovanjih se izbor disciplin oži in 
osredotoča na tehniko in dolžino. 
Strategija, taktika in miselni pristop je 
ustaljen Rezultatski napredek se počasi 
umirja vendar še zdaleč ni zaključen. 

Na tekmovanjih se izbor disciplin oži in 
osredotoča na tehniko in dolžino. 
Strategija, taktika in miselni pristop je 
izpopolnjen. 

Na tekmovanjih se izbor disciplin oži in 
osredotoča na tehniko in dolžino. Strategija, 
taktika in miselni pristop je izpopolnjen. 

Cilji so nacionalna reprezentanca, 
nastop na tekmovanjih državne in 
mednarodne ravni. Olimpijski festival 
evropske mladine.Na DP posegati po 
najvišjih mestih 

Cilji so nacionalna reprezentanca, 
nastop in uvrstitev v finale na 
tekmovanjih mednarodne ravni in 
poseganje po najvišjih mestih na 
državnem prvenstvu. Evropsko 
mladinsko prvenstvo, Evropske igre, 
mladinsko svetovno prvenstvo.  

Cilji so nacionalna reprezentanca, nastop in 
uvrstitev v finale na tekmovanjih mednarodne 
ravni in poseganje po najvišjih mestih na 
državnem prvenstvu. Sredozemske igre, 
Evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo in 
Olimpijske igre. 

[* med posameznimi razvojnimi obdobji bodo dekleta (zaradi hitrejšega dozorevanja) zmožne preplavati več km kot fantje]  
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3.  MATE RI AL NI ,  P RO STO RSKI  IN KAD ROVSKI  POGOJI  ZA IZVA JANJE  P ROGR AM A  

Za izvajanje vseh programov so potrebni ustrezni materialni in prostorski pogoji. To je bazen 

primernih dimenzij, 25 ali 50 metrov, s primerno ogrevano vodo in primerno toplim ozračjem.  

Poleg bazena je potrebno zagotoviti tudi prostor za izvajanje suhe vadbe. Za mlajše kategorije 

je potrebno zagotoviti telovadnico, za starejše pa fitnes oziroma kombinacijo obeh  

Pomembna je tudi pravilna izbira plavalnih rekvizitov, za katere do  določene mere poskrbi klub 

(plavalne deske, elastike, kolebnice, medicinke…), nekatere rekvizite pa si po nasvetih in pomoči 

trenerjev plavalci priskrbijo sami (plavutke, dihalke, lopatke, plovčki, deske,…). 

Poleg vsega že naštetega, pa je zelo pomembna tudi že omenjena ustrezna kadrovska zasedba 

in njihova usposobljenost, oziroma izobrazba. Potrebno je vaditeljem, učiteljem in trenerjem 

omogočiti in vzpodbujati nadaljnje usposabljanje, potrjevanje licenc OKS, stalno strokovno 

izpopolnjevanje in izobraževanje. 

Vadbo z najmlajšimi (v kategoriji cicibanov in cicibank) izvajajo vaditelji in učitelji plavanja, v 

kategoriji mlajših dečkov in mlajših deklic učitelji, z dečki in deklicami delajo poleg učiteljev tudi 

trenerji plavanja, od kategorije kadetov in kadetinj naprej, pa vadbo izvajajo trenerji plavanja in 

profesorji športne vzgoje.  

Interesne dejavnosti vodijo vaditelji, učitelji in trenerji kluba. Obvezna je pomoč mlajšim in še 

ne uveljavljenim učiteljem in trenerjem in sicer tako, da jim pomaga izkušenejši trener (mentorstvo) 

in svetovanje. 

Hkrati je potrebno tudi redno (tedensko ali mesečno) obveščanje, usklajevanje dela in 

posvetovanje med posameznimi podizvajalci oziroma sodelavci. Sodobna tehnologija nam 

omogoča redno kontrolo dela na posameznih lokacijah, saj ravno zaradi tega, ker Ljubljana 

nima enega 'super' objekta delamo razkropljeni po Ljubljani.  

Bazeni kjer se izvajajo programi NPŠŠ: 

1. Kamnik Mestno kopališče Kamnik 

2. Kranj Pokrit olimpijski bazen, Letni bazen Kranj, Zavod za šport Kranj 

3. Ljubljana Kopališče Kodeljevo, Kopališče Kolezija, ŠRC Tivoli, Šport Ljubljana 

4. Maribor Bazen Pristan, Športni objekti Maribor 

5. Radovljica Olimpijski bazen Radovljica 

6. Ravne na koroškem Letni bazen Ravne, ZKŠTM 
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4.  PROGRAM DELA ZA PRVO TEKMOVALNO SEZONO N PŠŠ (2020 IN 2021 )  -  

PODROBNO  

4.1 ŠTIRILETNI CIKLUS NPŠŠ 

Tabela 4: Ciljna tekmovanja starostnih kategorij PZS v obdobju trajanja programa NPŠŠ 2020-24 

 
 
legenda oznak: 
ČLANI (NPŠŠ do 21 let) Moški stari 19 do 21 let Ženske stare 18 do 21 let 

MLADINCI Moški stari 17 in 18 let Ženske stare 16 in 17 let 

KADETI Moški stari 15 in 16 let Ženske stare 14 in 15 let 

DEČKI Moški stari 13 in 14 let Ženske stare 12 in 13 let 

MLAJŠI DEČKI Moški stari 12 let in mlajši Ženske stare 11 let in mlajše 
 
PZS GLAVNI - 50m Glavni cilj sezone v 50m bazenu za reprezentante PZS, člane NPŠŠ  

PZS ETAPNI - 50m Etapni cilj sezone v 50m bazenu za reprezentante PZS, člane NPŠŠ  

PZS ETAPNI - 25m Etapni cilj sezone v 25m bazenu za reprezentante PZS, člane NPŠŠ  

 

NPŠŠ GLAVNI - 50m Glavni cilj sezone v 50m bazenu za člane NPŠŠ  

NPŠŠ ETAPNI - 25m Etapni cilj sezone v 25m bazenu za člane NPŠŠ  
    
OI 50 Olimpijske igre   

SP 50 Svetovno prvenstvo v 50m bazenu   

EP 50 Evropsko prvenstvo v 50m bazenu   

SP 25 Svetovno prvenstvo v 25m bazenu   

EP 25 Evropsko prvenstvo v 25m bazenu   

    

MOI Mladinske olimpijske igre   

MSP Mladinsko svetovno prvenstvo   

MEP Mladinsko evropsko prvenstvo   

    

OFEM Olimpijski festival evropske mladine  

COMEN CUP COnfederación MEditerránea de Natación (Mlad. tekmovanje sredozemskih držav) 

CECJM Central European Countries Junior Meet (Mlad./kad. tekmovanje centralno evrop.držav) 

    

DP 50 Državno prvenstvo v 50 bazenu   

DP 25 Državno prvenstvo v 25 bazenu   
 

2020 2021 2022 2023

PZS GLAVNI - 50m  OI 50 SP 50 EP 50 SP 50

PZS ETAPNI - 50m EP 50 / / /

PZS ETAPNI - 25m SP 25 EP 25 SP 25 EP 25

NPŠŠ GLAVNI - 50m DP 50 DP 50 DP 50 DP 50

NPŠŠ ETAPNI - 25m DP 25 DP 25 DP 25 DP 25

PZS GLAVNI - 50m MEP MSP MOI MSP

PZS ETAPNI - 50m / MEP MEP MEP

NPŠŠ GLAVNI - 50m DP 50 DP 50 DP 50 DP 50

NPŠŠ ETAPNI - 25m DP 25 DP 25 DP 25 DP 25

PZS GLAVNI - 50m COMEN CUP OFEM COMEN CUP OFEM

PZS ETAPNI - 50m CECJM CECJM CECJM CECJM

NPŠŠ GLAVNI - 50m DP 50 DP 50 DP 50 DP 50

NPŠŠ ETAPNI - 25m DP 25 DP 25 DP 25 DP 25

NPŠŠ GLAVNI - 50m DP 50 DP 50 DP 50 DP 50

NPŠŠ ETAPNI - 25m DP 25 DP 25 DP 25 DP 25

NPŠŠ GLAVNI - 50m DP 50 DP 50 DP 50 DP 50

NPŠŠ ETAPNI - 25m DP 25 DP 25 DP 25 DP 25
MLAJŠI DEČKI

ŠTIRILETNI CIKLUS NPŠŠ 1. 3. 2020 - 29. 2. 2024

ČLANI

MLADINCI

KADETI

DEČKI
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4.2 TRENING  

Plavanje je individualen šport, ki od športnika zahteva veliko naporov in časa. Specifičnost športa in 
predvsem tekmovalni koledar narekujeta dva ali največ tri vrhe v eni tekmovalni sezoni. 
 
Tabela 5: Tipičen primer razporeda tekmovanj za TOP plavalce (18 – 21 let) v eni sezoni 

 
 
Zimsko obdobje traja od septembra do decembra. Prvi vrh v kratkih bazenih (25m) je v začetku do 
sredine decembra. Poletni obdobji tekmovanj v velikih bazenih (50m) pa trajata od januarja do 
avgusta. Drugi vrh je med koncem aprila in sredino maja, tretji glavni vrh sezone pa predstavlja ciljno 
tekmovanje konec julija ali v začetku avgusta. 
V osnovi bi to pomenilo tri vrhove, vendar v praksi ni vedno tako. Sezona je sestavljena je iz treh 
makrociklov.  
 
V našem primeru so makrocikli sestavljeni iz naslednjih mezociklov: uvodno pripravljalnega dela / 
bazični trening, specialnega dela in zoževanja (taperja). Prehodno obdobje nastopi samo po koncu 
sezone in traja do začetka nove sezone. 
 
Načrtovanje sezone je podvrženo koledarju svetovne in evropske plavalne zveze ter PZS. Strategija 
tekmovanj je podvržena vsakemu makrociklu posebej. 
 
V prvem ciljno tekmovanje predstavlja MM Maribor. Zanj se ne bomo spočili temveč bomo z njim le 
preverjali stanje trenutne pripravljenosti. V drugem makrociklu, ki v našem primeru traja najdlje in 
je v bistvu najpomembnejši, bo ciljno tekmovanje ABS DP. Za to tekmovanje se bomo ustrezno 
pripravili, ker odločilno vpliva na potek sezone. V zadnjem makrociklusu je ciljno tekmovanje 
reprezentančna tekma ali letno DP, ki predstavlja vrh enoletnega planiranja. Izkušnje pridobljene v 
prvih dveh mezociklusih bomo poskušali uporabiti pri korekciji zadnjega mezocikla, da bo športna 
forma najvišja. 
 
Znotraj mikrociklusa imamo 10 vodnih treningov (5 voda + 1 odmor + 5 voda + 3 odmori). Opravimo 
tudi tri suhe vadbe. Suho vadbo vodi kondicijski trener, ki se s plavalnim dogovori o usklajenem 
programu vodnih in suhih treningov. 
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Tabela 6: Primer mikrociklusa kadetov, mladincev in članov 

 
 
Na pripravah število treningov povečamo na 11 in sicer: 6 voda + 1 odmor + 5 voda + 2 odmora ter 
na 3-4 suhe vadbe. Vsaka vadba je sestavljena iz ogrevanja ter preventivnih vsebin. Konča se z 
umirjanjem in raztezanjem in analizo opravljenega. 
 
V trojni ciklizaciji bi pomembno vlogo namenili tudi testiranjem. Testiranja so pomembna tudi pri 
dvojni ciklizaciji, vendar so v našem primeru prilagojena starostni kategoriji in jih posebej ne 
vnašamo v plan. Opravimo vrsto testiranj, ki nam služijo za oporo pri preverjanju, analizi in 
nadaljnjem načrtovanju treninga. 
 
V plavanju se večinoma uporabljata dvojna in trojna ciklizacija. Dvojno večinoma uporabljajo AGE 
GROUP plavalci (moški 14 in mlajši, ženske 13 in mlajše) in srednje ter dolgoprogaši. Trojna ciklizacija 
se uporablja v glavnem v sprinterskih disciplinah, redkeje pa v ciklizaciji srednjih in dolgih prog ali 
daljinskega plavanja.  
 
Za mlade plavalce: moški 14 in mlajši, ženske 13 in mlajše pride v poštev sezona z dvema 
makrocikloma. Prvi je zimski in se konča z zimskim DP, drugi pa letni makrocikel, ki se konča z letnim 
DP. Vsak makrocikel je sestavljen iz štirih mezociklov. Pripravljalno obdobje, predtekmovalno 
obdobje, tekmovalno obdobje in prehodno obdobje.  
 
Načrtovanje sezone je v glavnem podvrženo plavalnemu koledarju PZS in šolskemu koledarju. 
 
Tekmovanja so izbrana primerno starostni kategoriji in predstavljajo del treninga ciljno usmerjeno 
na glavno tekmovanje sezone. Planiranje vključuje tudi priprave, ki so naravnane na šolske počitnice. 
En mikrociklus je sestavljen iz šestih vodnih treningov, ki v principu trajajo 120 minut. 15 jih 
porabimo za ogrevanje in predstavitev treninga, 90 za sam vodni trening ter 15 za umirjanje in kratko 
analizo opravljenega.  
 
Tabela 7: Primer mikrocikla dečkov in mlajših dečkov (moški 14 in mlajši, ženske 13 in mlajše). 
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Na pripravah se število treningov poveča na devet. Vsak drugi dan imamo dvojni trening. Trajanje 
treninga je enako kot zgoraj. Plavalce seznanjamo s pomembnostjo preventivnih vaj in suho vadbo, 
v našem primeru vaj za jedro trupa. Predvidena kilometrina za to starostno kategorijo je okrog 
1500km letno, kar žal s planiranim ne dosežemo. Plan je okviren in je podvržen velikim spremembam 
na katere moramo biti pripravljeni.  
 
Boljši je plan, lažja je korekcija.  
 
Planiranje / načrtovanje izrednega pomena. Brez planiranja ni rezultatov. Plan vedno naredimo po 
analizi v želji izboljšanja stanja rezultata. Načrtujemo ciljno usmerjeno za glavno tekmovanje. Na 
žalost imamo opravka z živimi organizmi in je načrtovanje potrebno nenehno korigirati (Garmin - 
preračunavam).  
 
Na osnovi povratnih informacij je potrebna hitra odzivnost. Pri mlajših so v planiranju zelo 
pomembni starši (otroke vozijo na trening), pri odraslih pa je glavni sogovornik plavalec sam. 
 
V programu NPŠŠ bo v večini uporabljena dvojna ciklizacija. Sam proces treninga bo usmerjen v 
učenje tehnike in tehničnih elementov plavanja ter osnovne vzdržljivosti.  
 
Plavanje sodi med vzdržljivostne športe, kjer je rednost, ponovljivost in veliko število pravilno 
preplavanih kilometrov izrednega pomena pri razvoju mladega športnika. S prehodi med starostnimi 
kategorijami se sorazmerno povečuje obseg dela (tabela 1). 
 
Načrtovanje je nujno. Potrebna pa je še ena zelo pomembna komponenta – predan in uspeha 
željan trener - trener NPŠŠ. 
 
 
4.3 MERITVE IN TESTIRANJA 

PZS za interdisciplinarno organiziranost in pomoč nudi panožne strokovnjake iz različnih področij, ki 
so združeni v PANOŽNI TIM PZS. Člani tima sodelujejo v pretežni meri z reprezentanti PZS, izjemoma 
tudi s plavalci NPŠŠ. Večina panožnih strokovnjakov je povezana preko Inštituta za šport FŠ v 
Ljubljani in Olimpijskega strokovnega centra, OKS Ljubljana. 
 
Predvidene meritve in testiranja: 
 
Za vse plavalce vključene v NPŠŠ baterijo testov (biodinamski, biomehanski, fiziološki, kineziološki, 
motorični, psihodiagnostični) pripravi vodja panožnega teama skupaj s selektorjem in SS PZS. 
 

- Mlajši dečki:  
enkrat letno (po končani zimski sezoni) 

- Dečki: 
dvakrat letno (pred začetkom plavalne sezone in po končani zimski sezoni) 

- Kadeti: 
trikrat letno (inicialno, kontrolno in finalno testiranje) 

- Mladinci: 

- enako, kot kadeti (dva dodatna kontrolna testiranja za reprezentante PZS ali v okviru višinskih 
priprav) 

- Mlajši člani (do 21 let): 

- število testiranj in meritev narašča do rednega mesečnega testiranja, oziroma po potrebi. 
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Najpomembneje je, da se po testiranjih in meritvah pridobi povratna informacija (FEED BACK), ki je 
razumljiva, praktična in uporabna plavalcu in trenerju pri načrtovanju nadaljnjega dela. 
 
Panožni tim PZS je odprt za vse strokovnjake, ki bi s svojim znanjem pripomogli k napredku 
slovenskega plavanja: 
 
1. MEDICINSKI DEL 
2. KLINIČNA ŠPORTNA PREHRANA 
3. PSIHOLOGIJA V ŠPORTU 
4. DIAGNOSTIKA V ŠPORTU 
5. ŠPORTNO TRENIRANJE 
6. ŠPORT IN MEDIJI 
 
PRIMERI TESTOV IN SVETOVANJ ZA PLAVALCE VKLJUČENE V NPŠŠ: 
 
8 X LETNO BD - plavanje večstopenjski test  
2 X LETNO ZAVIRANO PLAVANJE 
2 X LETNO ŠTARTNI SKOK - PLAVANJE 
6 X LETNO ANTROPVELIKA 
4 X LETNO ANALIZA KRVI Z ŽELEZOM 
4 X LETNO KRVNA ANALIZA- DODATNO BIOKEMIJA 
4 X LETNO KRVNA ANALIZA- DODATNO HORMONI 
1 X LETNO Športno medicinski  pregled lokomotornega  sistema, srca in pljuč 
3 X LETNO 2D KINEMATIČNA ANALIZA - OSNOVNO  
6 X LETNO PSIHIČNA PRIPRAVA – SEANSA PROFESOR 
3 X LETNO BD ANALIZA TRENINGA – MEZOCIKEL 
1 X LETNO Individualni vadbeni program ali enoten program za skupino - MAKROCIKLUS 
2 X LETNO Prehransko svetovanje – analiza  jedilnika – telesna sestava 
2 X LETNO ERGOOXY 
2 X LETNO BD VESLANJE (PLAVANJE) HITROSTNI MODEL 
1 X LETNO Velika baterija motoričnih  testov  
1 X LETNO SPIROMALA 
 
Uspešnost testiranj se bo preverjala s primerjavo predhodnih meritev, kakor tudi z doseženimi 
rezultati na kontrolnih tekmovanjih. Meritve in svetovanja morajo biti ciljno naravnana v želji po čim 
večji tekmovalni uspešnosti na glavnih tekmah sezone ali v obliki spremljanja napredka plavalcev 
NPŠŠ na poti proti vrhu. 
 
RAZVOJ MERITEV NA PODLAGI NOVIH ZNANJ IN TEHNOLOGIJ (meritve na terenu in tekmovanjih) 
 
Plavalna zveza ima na voljo tudi analitike, ki spremljajo plavalce NPŠŠ in reprezentante na vseh večjih 
tekmovanjih in analizirajo posamezne nastope, ki olajšajo delo trenerja in plavalca pri izboljšavah 
malenkostnih napak. 
 
Na tem področju je v praksi prišlo tudi do največjega napredka v smislu različnih snemanj s takojšnjo 
povratno informacijo plavalcu in trenerju v času treninga in tekmovanj vključno z največjimi. 
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5.  VKL J UČENI  ŠPO RT NIKI  

Mladi perspektivni in evidentni plavalci kandidati se v program NPŠŠ vključujejo tako kot določa 

dolgoročni plan panožnih šol. Izbor se opravi letno in velja vsaj eno leto. V tak program vključi okoli 

20 plavalk in plavalcev mlajših in tudi nekaj plavalcev starejših kategorij. Seznam je zato težko dati v 

dolgoročni program. 

Glavni cilj dolgoročnega plana PZS za panožne športne šole je uvrstitev v reprezentanco oziroma 

kakovostni in vrhunski rezultat.  

OBSEG PROGRAMA  

 

  

Ml. dečki 

Ml. deklice 

Dečki 

Deklice 

Kadeti 

Kadetinje 

Mladinci 

Mladinke 

Mladinci 

Mladinke 

Št. TEDNOV / LETO: 34-36 38-40 42-44 44-46 46 

Št. vadbenih.en. v vodi / leto: 170-180 225-240 300-330 400-450 420-470 

Št. vadbenih.en. na suhem / leto: 70-80 110-120 140-160 200-220 220-250 

Št. UR/LETO: 170-180 300-360 600-650 800-900 900-1100 

Št. TESTIRANJ /LETO: 10 12 16 20 20 

Št. TEKEM / LETO: do20 20-25 25-30 30+ 30+ 

Tabela 8 

 

SEZNAM V NPŠŠ VKLJUČENIH PLAVALCEV ZA OBDOBJE 2020-2024 (sezona 2020-2021) 

  PRIIMEK Ime letnik spol kategorizacija športni rezultat: DP, mednarodno 

  POTOČNIK URŠKA           

1.   PEČAR Rok 2001 M  DRŽAVNI RAZ.  

2.   POTOČNIK Vid 2002 M  DRŽAVNI RAZ. 
 

3.   PŠENIČNIK Nejc 2003 M  DRŽAVNI RAZ.  

4.   PETERNEL Primož 2004 M  DRŽAVNI RAZ. 
 

5.   POTOČNIK Janez 2004 M  NE  

6.   VOGA Jon 2004 M  NE 
 

7.   SMOLNIKAR Tevž 2005 M  DRŽAVNI RAZ.  

8.   ZALETEL Lenart 2005 M  NE 
 

9.   ŠTRIBL Tilen 2005 M  NE  

10.   GOLC Luka 2006 M  NE 
 

11.   ŠUMI BRANILOVIČ Maj 2007 M  NE  

12.   GOMBOC Maša 2001 Z  DRŽAVNI RAZ. 
 

13.   GOMBOC Vita 2001 Z  DRŽAVNI RAZ. 
 

14.   RABIČ Rafaela 2001 Z  DRŽAVNI RAZ. 
 

15.   MARČUN Manca 2002 Z  DRŽAVNI RAZ. DRŽAVNA PRVAKINJA 

16.   PŠENIČNIK Ema 2002 Z  DRŽAVNI RAZ. 
 

17.   BIČEK Zala Pia 2005 Z  MLADINSKI RAZ.  
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18.   ARNEŽ Maša 2005 Z  DRŽAVNI RAZ.  

19.   MARČUN Mojca 2006 Z  NE 
DRŽAVNA PRVAKINJA 

20.   FRELIH Petra 2006 Z  NE  

21.   GARTNER Gia 2006 Z  NE 
 

22.   LIPOVEC Tinkara 2007 Z  NE  

  
PODRŽAVNIK 
GORAZD 

  
        

1.   BERLOŽNIK Jaš 2002 M DRŽAVNI RAZ. 
DRŽAVNI REKORDER IN PRVAK 

2.   KNEZ Lovro 2002 M DRŽAVNI RAZ. 
DRŽAVNI REKORDER IN PRVAK 

3.   MERKAČ Žiga 2002 M DRŽAVNI RAZ. 1.-3.MESTO NA DP 

4.   MEDVEŠEK Gal 2002 M DRŽAVNI RAZ. 1.-3.MESTO NA DP 

5.   KELAIDIS Luka 2003 M DRŽAVNI RAZ. 1.-3.MESTO NA DP 

6.   KOROŠ Anže 2003 M DRŽAVNI RAZ. 1.-3.MESTO NA DP 

7.   MAGER Klemen 2003 M DRŽAVNI RAZ. 1.-3.MESTO NA DP 

8.   KNEZ Ožbej 2004 M DRŽAVNI RAZ. 1.-3.MESTO NA DP 

9.   ŠEGEL Janja 2001 Ž DRŽAVNI RAZ. 1.-3.MESTO NA DP 

10.   JAMŠEK Janja 2001 Ž DRŽAVNI RAZ. 1.-3.MESTO NA DP 

11.   HANCMAN Mojca 2002 Ž MLADINSKI RAZ. 1.-3.MESTO NA DP 

12.   HANCMAN Urška 2002 Ž DRŽAVNI RAZ. 1.-3.MESTO NA DP 

13.   RAČNIK Sara 2002 Ž PERSPEKTIVNI RAZ. 
DRŽAVNA PRVAKINJA 

14.   TUŠEK Daša 2003 Ž PERSPEKTIVNI RAZ. 
DRŽAVNA PRVAKINJA 

15.   ŠEGEL Nuša 2003 Ž DRŽAVNI RAZ. 1.-3.MESTO NA DP 

16.   MARKAČ Zoja 2004 Ž DRŽAVNI RAZ. 1.-3.MESTO NA DP 

  NOVAK ROBERT           

1.   BEZLAJ Anja 2008 Ž NE 1.-3.MESTO NA DP 

2.   BLAŽEKA Matjaž 2007 M NE 1.-3.MESTO NA DP 

3.   NOVAK Naja 2008 Ž NE 
 

4.   ZOREC Naja 2009 Ž NE 
 

5.   HEREGA Nika 2003 Ž NE 
 

6.   ČURILA Lara 2003 Ž DRŽAVNI RAZ. 
FINALISTKA NA DP 

7.   ŠIMAT Tjaša 2006 Ž NE 
 

8.   HOJNIK Črtomir 2004 M DRŽAVNI RAZ. 
 

9.   MURŠEC Nejc 2004 M DRŽAVNI RAZ. 
4. MESTO NA DP 

10.   KRIVEC Lia 2008 Ž NE 
 

11.   FEKONJA Alex 2005 M NE 
 

12.   JOSIPOVIĆ Ivana 2007 Ž NE 
 

13.   VRABL Nik 2008 M NE 
 

14.   GOSTENČNIK Jaš 2006 M NE 
 

15.   BREGANT Anej 2004 M NE 
 

16.   SOUFI Natali 2004 Ž NE 
 

17.   SOUFI Ali 2003 M NE 
 

18.   REPOLUSK Julija 2006 Ž NE 
 

19.   ŽVEGLER Manca 2006 Ž NE 
 

20.   BELŠAK Timotej 2005 M DRŽAVNI RAZ. 1.-3.MESTO NA DP 

21.   REGVAT Jani 2008 M NE 
 

22.   PODLESNIK Maks 2007 M NE 
 

23.   ZAVRŠNIK Jure 2006 M NE 1.-3.MESTO NA DP 

24.   MARINIČ Manja 2004 Ž DRŽAVNI RAZ. 
 

25.   LIPONIK Špela 2008 Ž NE 
 

26.   BEZJAK Jaka 2007 M NE 1.-3.MESTO NA DP 

27.   MUŽERLIN Nejc 2006 M NE 
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28.   MAJHENIČ Luka 2005 M DRŽAVNI RAZ. 1.-3.MESTO NA DP 

29.   PERKOVIČ Tai 2006 M NE 
 

30.   GERLIČ Maks 2007 M NE  

31.   BENKOVIČ VRAN Bor 2007 M NE 
DRŽAVNI REKORDER, DRŽAVNI PRVAK 

32.   KAČIČ Taja 2008 Ž NE  

33.   NOTESBERG Lana 2006 Ž NE 
 

34.   VIHER Vid 2005 M DRŽAVNI RAZ. 1.-3.MESTO NA DP 

35.   PURGAJ Urša 2005 Ž NE 
 

36.   MILANOVIČ Tanai 2006 M NE  

37.   JARC Anej 2005 M NE 
 

  PIKEC RONI           

1. ČELIK Tina 2001 Z PERSPEKTIVNI RAZ. DRŽAVNA PRVAKINJA 

2. POGAČAR Neža 2001 Z DRŽAVNI RAZ. DRŽAVNA PRVAKINJA 

3. HRIBAR Petja 2002 Z DRŽAVNI RAZ. 
DRŽAVNA PRVAKINJA 

4. LOTRIČ Maja 2003 Z DRŽAVNI RAZ. DRŽAVNA PRVAKINJA 

5. KLJUČANIN Sara 2004 Z DRŽAVNI RAZ. 1.-3.MESTO NA DP 

6. POGAČAR Zala 2004 Z DRŽAVNI RAZ. 1.-3.MESTO NA DP 

7. VOVK Nace 2002 M DRŽAVNI RAZ. 
DRŽAVNI PRVAK 

8. BOŠKAN Sašo 2002 M DRŽAVNI RAZ. DRŽAVNI PRVAK 

9. VINTAR Miha 2003 M DRŽAVNI RAZ. 
DRŽAVNI PRVAK 

10. PERME MODRIJANČIČ Črt 2003 M DRŽAVNI RAZ. DRŽAVNI PRVAK 

  POTOČIK MIHA           

1. PREBIL Jernej 2002 M DRŽAVNI RAZ. 08:30,11  

2. JAGODIC Patrik 2002 M DRŽAVNI RAZ. 10:54,95  

3. STELE Gašper 2004 M DRŽAVNI RAZ. 08:53,88  

4. LUŠTEK Jan 2004 M NE NE 

5. SLANA Bor 2005 M DRŽAVNI RAZ. 17:59,03  

6. PREBIL Jakob 2005 M DRŽAVNI RAZ. 02:07,27  

7. PETERLIN Nik 2006 M NE 09:03,50  

8. ŠTUPAR Tevž 2006 M NE 10:09,23  

9. VARGA Jaka 2006 M NE 18:47,93  

10. LAPUH Mark Anej 2007 M NE 05:14,19  

11. JUSTIN Miha 2007 M NE 05:48,00  

12. KONČAR Marko Gabriel 2007 M NE 19:11,21  

13. VEJNOVIČ Rok 2008 M NE 19:19,19  

14. KONČAR Maja Helena 2003 Ž DRŽAVNI RAZ. 02:15,00  

15. TEKAVČIČ  Neža 2003 Ž NE 00:29,72  

16. BENDE Eva 2004 Ž DRŽAVNI RAZ. 02:20,69  

17. PETERLIN Žana 2004 Ž DRŽAVNI RAZ. 00:37,41  

18. VEZENKOVA Maja   2004 Ž DRŽAVNI RAZ. 04:42,14  

19. MAČEK SITAR Marja 2005 Ž DRŽAVNI RAZ. 00:59,92  

20. JEZERŠEK Veronika 2005 Ž NE 10:33,01  

21. PRAŠNIKAR Živa 2005 Ž NE 11:09,99  

22. VEJNOVIČ Taja 2006 Ž NE 04:45,68  

23. VIDEC Iza 2007 Ž NE 02:26,13  

24. LUKAN Ivana 2008 Ž NE 00:39,13  

  TORKAR TOMAŽ           

1. ŠTIH Gašper 2001 M DRŽAVNI RAZ. 
DRŽAVNI PRVAK 

2. FAJON Nej 2002 M DRŽAVNI RAZ. 1.-3.MESTO NA DP 

3. PUŠNIK Jaka 2003 M PERSPEKTIVNI RAZ. 
DRŽAVNI REKORDER IN PRVAK 

4. DJUKIČ Robert 2004 M DRŽAVNI RAZ. DRŽAVNI PRVAK 

http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=9935&di=800KM&ba=Z&le=2020&fina=2020
http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=10838&di=800KM&ba=Z&le=2020&fina=2020
http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=9769&di=800KM&ba=Z&le=2020&fina=2020
http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=9927&di=1500KM&ba=Z&le=2020&fina=2020
http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=9934&di=200KM&ba=Z&le=2020&fina=2020
http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=9964&di=800KM&ba=Z&le=2020&fina=2020
http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=12715&di=800KM&ba=Z&le=2020&fina=2020
http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=9933&di=1500KM&ba=Z&le=2020&fina=2020
http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=9952&di=400KM&ba=Z&le=2020&fina=2020
http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=11976&di=400KM&ba=Z&le=2020&fina=2020
http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=10896&di=1500KM&ba=Z&le=2020&fina=2020
http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=11306&di=1500KM&ba=Z&le=2020&fina=2020
http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=5969&di=200KZ&ba=Z&le=2020&fina=2020
http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=9768&di=50KZ&ba=Z&le=2020&fina=2020
http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=9929&di=200HZ&ba=Z&le=2020&fina=2020
http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=9977&di=50PZ&ba=Z&le=2020&fina=2020
http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=10464&di=400KZ&ba=Z&le=2020&fina=2020
http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=6646&di=100KZ&ba=Z&le=2020&fina=2020
http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=13286&di=800KZ&ba=Z&le=2020&fina=2020
http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=12888&di=800KZ&ba=Z&le=2020&fina=2020
http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=10623&di=400KZ&ba=Z&le=2020&fina=2020
http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=9932&di=200HZ&ba=Z&le=2020&fina=2020
http://www.pzsana.net/pzsana/p.php?id=12558&di=50PZ&ba=Z&le=2020&fina=2020
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5. ŠTIH Matevž 2005 M DRŽAVNI RAZ. DRŽAVNI PRVAK 

6. KLANČAR Neža 2000 Ž MEDNARODNI RAZ. 
DRŽAVNA REKORDERKA IN PRVAKINJA,  
3.MESTO MLADINSKE OLIMPIJSKE IGRE, 3.MESTO SREDOZEMSKE IGRE 

7. JELESIJEVIČ Anja 2003 Ž DRŽAVNI RAZ. 
DRŽAVNA PRVAKINJA 

8. MARTINČIČ Naja 2003 Ž DRŽAVNI RAZ. 1.-3.MESTO NA DP 

9. MIHALIČ Sara 2004 Ž PERSPEKTIVNI RAZ. 
DRŽAVNA REKORDERKA IN PRVAKINJA 

10. MIŠVELJ Lara 2004 Ž DRŽAVNI RAZ. 1.-3.MESTO NA DP 
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6.  KADROVSKA STRUKTURA POTREBNA ZA IZVEDBO PROGRAMA NPŠŠ  

 
Vodstvo PZS: 
 
- dr. Boro Štrumbelj  predsednik PZS  
- dr. Silvester Lipošek  predsednik strokovnega sveta PZS (SS PZS)  
 
Člani SS PZS: 
 
- dr. Silvester Lipošek  predsednik strokovnega sveta PZS (SS PZS) 
- Dr. Nejc Kapus 
- Aleš Poljak 
- Blaž Medvešek 
- Borut Klinec 
- Luka Berdajs 
- Tadej Bačelič 
- Miha Koren 
- Matija Medvešek 
- Miha Robnik,  vodja panožnega tima PZS 
- Gorazd Podržavnik,  selektor plavalnih reprezentanc PZS 
- Urška Potočnik 
 
Trenerji NPŠŠ: 
 
- Gorazd Podržavnik 
- Roni Pikec 
- Tomaž Torkar 
- Robert Novak 
- Urška Potočnik 
- Miha Potočnik 
 
Panožni tim PZS: 
 
- Miha Robnik, vodja panožnega tima PZS 
- Dr. Robert Marčun zdravnik 
- Dr. Tanja Kajtna psihologinja 
- Dušan Danilović Analitik 
- Peter Mankoč Analitik 
- Dr. Nada Kozjek Rotovnik Zdravnik, nutricionist 
 
Trenerji vključeni v proces treninga: 
1. Slabe Štaš, trener plavanja in fitnessa 
2. Medvešek Matija, trener plavanja 

3. Šarac Maja, trener plavanja 
4. Weixl  Sašo, učitelj plavanja 

5. Berdajs Luka, Prof.šp.vzg., trener plavanja 
6. Draksler Jure, Prof.šp.vzg., trener plavanja  
7. Poljak Aleš, trener plavanja 
8. Bučar Jure, trener plavanja 
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7.  POVEZAVA NPŠŠ S ŠOLS KIM SISTEMOM, LOKALN IM OKOLJEM IN STARŠI  

 
Slovenska plavalna javnost je razvajena s številnimi medaljami naših najboljših plavalcev. Osnova 
za uresničitev vizije vrhunskega dosežka so talentirani plavalci in plavalke, ambiciozni in predani 
trenerji in trenerke, brezpogojna podpora družine, urejene klubske sredine in ne nazadnje 
nadstandardna podpora programa PZS, ki vključuje interdisciplinarno pomoč panožnih 
strokovnjakov doma in v svetu. 
 
Na tem mestu je izrednega pomena tudi Nacionalna panožna športna šola (NPŠŠ) Ministrstva za 
šolstvo in šport (MIZŠ), ki skrbi in bdi nad delom panožnih trenerjev in plavalcev vključenih v NPŠŠ. 
Omogoča jim pripravo in vstop v vrhunski šport v povezavi z uspešnim prilagajanjem šolskih in 
študijskih obveznosti. 
 
Glede na našo majhnost je nujno povezovanje med plavalci, trenerji, klubi  v slovenskem prostoru 
in ne nazadnje tudi povezovanje s sosednjimi državami, Evropo in svetom.  
 
Edino skrb predstavlja finančna organizacija projektov podpore, ki bi morala biti dostopna širšemu 
krogu mladih perspektivnih športnikov, da se lahko sploh razvijejo v vrhunske športnike. 
 
Redno sodelovanje med naštetimi trenerji poteka dnevno ob bazenu ter rednih sestankih 
strokovno tehničnih skupin, kluba in konzorcija. Svetovanje in izmenjava mnenj izkušenj ter ob 
priložnostih izvedba skupnih projektov poteka redno in se vsako leto spreminja glede na potrebe 
trenerjev, kakovost plavalcev in klubov. Vsakoletno se izvajajo interna predavanja v okviru priprav, 
ko trenerji več časa preživijo skupaj. 
 
Vsak izmed trenerjev skrbijo za svoje plavalce, ki pa so po omenjenih kriterijih izbrani v ožjo 
skupino otrok, ki so sicer usmerjeni v kakovostni in vrhunski plavalni šport. 
 
 
 
 
                                       
 
                                                                                                                            Strokovni svet, PZS 


