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IZVAJANJE TEČAJEV PLAVANJA V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH - OBVESTILO.

Inšpektorat RS za šolstvo in šport – IRSŠŠ je prejel več vprašanj kdo lahko izvaja tečaje
plavanja v vrtcih in šolah, natančneje kakšne pogoje morajo izpolnjevati izvajalci tečajev
plavanja v skladu z Zakonom o športu. Težave glede izpolnjevanja pogojev teh
izvajalcev zaznavamo tudi pri opravljanju inšpekcijskih nadzorov pri posameznih
zavezancih.
V izogib nejasnostim podajamo v nadaljevanju glede izvajanja plavalnih tečajev
naslednja pojasnila:
I.
Usposobljenost strokovnega kadra
26. člen Zakona o športu določa, da je strokovni delavec v športu oseba, ki opravlja na
področju športa vzgojno-izobraževalno ali strokovno-organizacijsko delo (v
nadaljevanju: strokovno delo). Le ta mora imeti ustrezno strokovno izobrazbo oziroma
ustrezno usposobljenost.
Strokovni svet RS za šport je na svoji seji dne 19. 11. 2013 sprejel Pravila o
usposabljanju strokovnih delavcev v športu. 7. člen teh pravil določa, da strokovni
delavec s 1. stopnjo usposobljenosti lahko samo sodeluje kot pomočnik strokovnih
delavcev višjih stopenj usposobljenosti. Strokovni delavec, ki ima 2. ali 3. stopnjo
usposobljenosti pa lahko samostojno uči in trenira športnike ali moštva vseh
starostnih kategorij oziroma športne rekreativce vseh starosti.
Na seji dne 19. 6. 2015 pa je Strokovni svet RS za šport sprejel sklep št. 013-28/201523/326. V navedenem sklepu je sprejel razlago, kaj predstavlja delokrog strokovnega
delavca 1. Povzeto, strokovni delavec 1 ne more samostojno opravljati aktivnosti učenja
in treniranja oziroma da to lahko počne le v primerih ko je pri vadbi prisoten strokovni
delavec z najmanj II. stopnjo usposobljenosti.

II.
Licence za opravljanje strokovnega dela v športu
31. člen Zakona o športu ureja vprašanje licenc v športu.
4. člen Pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev v športu, ki ga je sprejel OKS dne 3.
11. 2010, pa določa, da predlog kriterijev za izdajanje licenc za opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela v športu lahko pripravi posamezna nacionalna panožna športna
zveza. V našem primeru je to Plavalna zveza Slovenije, ki ima določen sistem
licenciranja v plavanju. Licenco za opravljanje strokovnega dela v športu formalno
potem izda OKS.
Iz vsega zgoraj navedenega izhaja, da sta usposobljenost in licenca izvajalcev
kumulativna pogoja za izvajanje tečajev/učenje plavanja. Povedano drugače, izvajalec
ki ima samo prvi pogoj (usposobljenost) sploh ne more opravljati te dejavnosti, ker bi se
to smatralo kot delo na črno. Samostojno pa učenje plavanja lahko opravlja samo
izvajalec, ki ima vsaj drugo stopnjo usposobljenosti in licenco.
III.
Glede na to, da šole in vrtci pogosto koristijo pri učenju plavanja zunanje izvajalce, so
odgovorne osebe le teh pri podpisu pogodbe že v luči preprečevanja dela na črno dolžne
preveriti ali imajo izvajalci ustrezno usposobljenost in licenco, kasneje pa, ali ti tudi
dejansko izvajajo učenje plavanja.
Prav tako je odgovorna oseba dolžna preveriti, ali ima izvajalec, še zlasti če je pravna
oseba, registrirano tudi ustrezno dejavnost za opravljanje le te.
IV.
Na koncu opozarjamo, da velikost skupin otrok pri učenju plavanja določa 36. člen
Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in sicer za učenje
plavanja v vrtcih, oziroma 37. člen Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje
programa osnovne šole, za učenje plavanja v osnovnih šolah.
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