
 

 

NAVODILA ZA IZVAJANJE PROGRAMA NAUČIMO SE PLAVATI (NSP)  

v šolskem letu 2022-2023 

Pred nami je novo šolsko leto ter nove možnosti za izboljšanje plavalne pismenosti, za kar se 

zavzemamo že vrsto let. Vse informacije v zvezi s programom NSP najdete na naslednjih povezavah: 

1. V Informatorju 2022-2023, stran 13-15: https://www.sportmladih.net/informator/  

2. Na naši spletni strani Šport mladih – med interesnimi programi ŠOM izberete Naučimo se 

plavati: https://www.sportmladih.net/kategorija/interesni-programi-som/naucimo-se-plavati/  

3. Vaje in naloge (video gradivo): https://www.sportmladih.net/interesni-programi-

som/naucimo-se-plavati/  

4. PDF priročnik: https://www.sportmladih.net/interesni-programi-som/naucimo-se-

plavati/prirocnik/ 

5. Merila za pridobitev ocene oz. ustrezne nalepke: https://www.sportmladih.net/interesni-

programi-som/naucimo-se-plavati/merila/  

 

Težnja po vključitvi čim širše populacije v naš program je še toliko večja po kar nekaj zaporednih letih, 

ko zaradi razglašene epidemije ali posledic epidemije COVID-19, vsebine programa niso bile izvedene 

ali so bile izvedene v okrnjenem obsegu. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da dobrih 30% šestošolcev ni bilo 

preverjenih v znanju plavanja, čeprav je to po učnem načrtu obvezna vsebina. 

Posledice so razvidene tudi iz spodnjih grafov: 

Da bi omili negativni trend smo se odločili, da poleg rednega sofinanciranja (10-urnih plavalnih tečajev 

v vrtcih ali OŠ, 15-urnih plavalnih tečajev v OŠ in SŠ, preverjanja znanja plavanja v 6.r) v tem šolskem 

letu sofinanciramo še odpadle tečaje/preverjanja:  

 10-urne plavalne tečaje v 3. in 4. razredu OŠ 

 Preverjanja znanja plavanja v 8. in 9. razredu 

Pri tem bi vas radi opozorili tudi na nekoliko bolj skrben in okoljsko sprejemljiv način razdeljevanja 

gradiv (knjižic, diplom in nalepk). Letos bosta razdeljeni knjižica in diploma le v 1. razredu oz. vrtcu (ob 

opravljenih 10-urnih plavalnih tečajih). Ostala populacija ta gradiva že ima. Prav tako sta diploma in 

knjižica zasnovani tako, da ju otroci prejmejo le enkrat. Svoj napredek pa dokazujejo z nalepkami, ki jih 

prejmete od naših 16 koordinatorjev oz. področnih centrov. Vsa gradiva so prvič brezplačna, v primeru 

izgube in ponovnega naročila pa bo potrebno poravnati materialne stroške. 
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Izjemoma lahko knjižico in diplomo prejmejo otroci priseljenci, ter tisti, ki se prvič vključijo v program 

v tem šolskem letu in so oddali poročilo o opravljenem tečaju/preverjanju v aplikacijo NSP. 

Na podlagi podatkov ministrstva o vpisu v šolskem letu 2021/2022 ter korigiranega števila vpisanih v 

šolskem letu 2022/2023 (prejmemo oktobra 2022) bosta po področnih centrih razdeljeni knjižica in 

diploma. Prav tako bodo na podlagi lanskoletnih rezultatov, ki so vpisani v aplikacijo, na področne 

centre razdeljene nalepke. Merila za dodelitev nalepke so objavljena tako v Informatorju kot tudi na 

naši spletni strani. Prosimo vas, da se jih striktno držite pri oddaji poročila v aplikaciji NSP. 

Področnim centrom predlagamo, da nalepke razdeljujejo na podlagi že opravljenih tečajev/preverjanj, 

ki so dokumentirani z oddanim poročilom v aplikaciji NSP. Za razdeljevanje nalepk za šole v naravi pa 

predlagamo, da se sledi številu vpisanih učencev v posamezen razred (podatek o vpisu 2021-22 najdete 

v Excelovi tabeli, ki sem jo področnim centrom že posredovala). 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav 

         Marjana Špilek,  

skrbnik programa NSP na Zavodu za šport RS Planica 


