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Na podlagi določil 7. člena Statuta Plavalne zveze Slovenije je Izvršni odbor PZS na seji dne,
4.10.2021 sprejel naslednji:
PRAVILNIK O LICENCIRANJU STROKOVNIH DELAVCEV NA PODROČJU
PLAVANJA
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek licenciranja, pogoji za pridobitev licenc in veljavnost
licenc za delo strokovnih delavcev na področju plavanja.
Z izpolnjevanjem pogojev za pridobitev licence v skladu s tem pravilnikom se prosilcu izda
licenco za delo na področju plavanja.
2. člen
Osnovni pogoji za izdajo licence za opravljanje strokovnega dela na področju plavanja so:
- kandidat mora imeti ustrezno strokovno usposobljenost ali izobrazbo športne smeri in je
zaključil predmet s področja plavanja,
- kandidat mora uspešno opraviti licenčni seminar za tekočo sezono, ki ga v skladu s
pravilnikom licenciranja pripravi Plavalna zveza Slovenije.
3. člen
Licenca je potrdilo o stalnem strokovnem izpopolnjevanju strokovnih delavcev v športu in je
pogoj za opravljanje strokovnega dela na področju plavanja.
Licenca za naziv Strokovni delavec 2 - športno treniranje - plavanje, se podeli za tekočo
plavalno sezono in velja, eno leto od licenčnega seminarja.
Licenca za naziv Strokovni delavec 1 - športno treniranje - plavanje, se podeli za tekočo
plavalno sezono in velja, dve leti od licenčnega seminarja.
Strokovni delavec 1 – športno treniranje – plavanje (učitelj plavanja), si licenco lahko pridobi na
vsebinsko različnih licenčnih seminarjih.
II. VRSTA LICENC
4. člen
Plavalna zveza Slovenje izdaja naslednje licence:
1. Licenca za učitelja plavanja (Strokovni delavec 1 - športno treniranje - plavanje)
2. Licenca za trenerje plavanja (Strokovni delavec 2 - športno treniranje - plavanje)
5. člen
Licenca PZS se izda v obliki pisnega potrdila. Nosilci licence so pristojni za poučevanje
na področju plavanja v Republiki Sloveniji.
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V primeru, da se kandidat za pridobitev licence PZS iz opravičenih razlogov ne more
udeležiti licenčnega seminarja za pridobitev licence za učitelja plavanja Strokovni
delavec 1- športno treniranje - plavanje, se lahko udeleži licenčnega seminarja za
trenerje plavanja (Strokovni delavec 2 - športno treniranje - plavanje) oziroma po
predhodni potrditvi vodje seminarja udeleži licenčnega seminarja razpisanega v okviru
FINE ali LEN ali kateregakoli usposabljanja in dousposabljanja v okviru PZS. V tem
primeru je veljavnost licence v skladu s 3. členom tega pravilnika veljavna 1 leto.
V primeru, da se kandidat za pridobitev licence PZS iz opravičenih razlogov ne more
udeležiti licenčnega seminarja za pridobitev licence za trenerja plavanja Strokovni
delavec 2- športno treniranje - plavanje, se lahko po predhodni potrditvi vodje seminarja
udeleži licenčnega seminarja oziroma usposabljanja razpisanega v okviru FINE ali LEN
ali kateregakoli usposabljanja in dousposabljanja v okviru PZS. V tem primeru je
veljavnost licence v skladu s 3. členom tega pravilnika veljavna 1 leto.
6. člen
Obveznosti organizatorja licenciranja:
Plavalna zveza Slovenije mora pravočasno objaviti razpis seminarjev (cca 6 mesecev pred
izvedbo seminarja). Razpisi se objavijo na spletni strani www.plavalna-zveza.si.
7. Člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem potrditve na seji Izvršnega odbora PZS.
V Ljubljani, 4.10.2021
Predsednik PZS
Dr. Boro Štrumbelj
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