
 

 
 

 

 

 

RAZPIS LICENČNEGA SEMINARJA 

VADBA V VODI ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 

 
Aktivnost se izvaja v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022. 
 
»Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno  financira Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, 
spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega 
dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih 
oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, 
tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje 
kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.« 

 

PRIREDITELJ: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in 
Plavalna zveza Slovenije 

KRAJ:  Terme Topolšica, Topolšica 77, 3326 Topolšica 

TERMIN SEMINARJA: 19. 10. 2018 – 21.10. 2018 

VODJA SEMINARJA: Katarina Praznik, profesorica športne vzgoje, trenerka 
plavanja, Halliwick predavateljica, trenerka paraplavalcev 

UDELEŽENCI 
 

Ciljna skupina: zaposleni. 
Na seminar bo sprejetih 20 kandidatov, ki se bodo do 
navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. 
Tečaj bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 10 kandidatov. 

POGOJI PRIJAVE  • Kandidat mora imeti vsaj naziv Vaditelj plavanja. 

• Kandidat mora izkazati status zaposlitve (pri čemer so 
možne naslednje oblike zaposlitve: zaposlitev na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi, samostojni podjetnik, 
zasebni športni delavec in poklicni športnik). 

POTREBNA 
DOKAZILA: 

Kandidati morajo do navedenega roka poslati naslednja 
dokazila: 

• Dokazilo o doseženem nazivu Vaditelj plavanja (ali 
višjem). 

• Dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve 
(izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda ZPIZ 
ali potrdilo delodajalca (obrazec v prilogi), s. p. – izpis 
iz AJPESa). 

POGOJI 
DOKONČANJE:  

Prisotnost na aktivnostih.  

Po prejemu povabila na vaš e-mail izpolnite spletni 
Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na 
projektih sofinanciranih iz ESS. 

PRIJAVE: 
 
 

Izpolnjena prijavnica na naslovu: 
https://docs.google.com/forms/d/12A2km-
ffMV1w1XK85rXyrPzZqHIaBiNufbj25YiTDOI 
 
Dokazila o izpolnjevanju pristopnih pogojev pošljite po e-pošti 
na naslov: gregor.grbec@olympic.si 
 
Za vse tiste, ki bi želeli bivati v Termah Topolšica so pripravili 
akcijsko ceno za bivanje udeležencev seminarja v hotelu 

https://docs.google.com/forms/d/12A2km-ffMV1w1XK85rXyrPzZqHIaBiNufbj25YiTDOI
https://docs.google.com/forms/d/12A2km-ffMV1w1XK85rXyrPzZqHIaBiNufbj25YiTDOI
mailto:gregor.grbec@olympic.si
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Vesna*** (ponudba priložena razpisu). Bivanje v hotelu 
urejate direktno na recepciji hotela. Kontakt: Andrej Skok, 
telefon: 03 896 31 04, e-pošta: andrej.skok@t-topolsica.si 

ROK PRIJAV in 
POŠILJANJE 
DOKAZIL: 

Rok prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je: 
 
Sreda, 10. 10. 2018 

PRIJAVNINA: Usposabljanje je brezplačno zaradi sofinanciranja 
Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport. 

PRIDOBLJENE 
KOMPETENCE: 

Udeleženci si bodo po udeležbi na licenčnem seminarju 
pridobili Licenco za vodenje vadbe v vodi za osebe s 
posebnimi potrebami ter v skladu s pravilnikom Plavalne 
zveze Slovenije potrdili svojo osnovno licenco za eno leto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URNIK LICENČNEGA SEMINARJA VADBA V VODI ZA 
OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

19. 10. 2018 – 21.10. 2018 
DATUM TRAJANJE PREDMET/TEMA PREDAVATELJ PEDAGOŠKE 

URE 

 
Petek 
19. 10. 
2018 

 

 

13.30-14.15 Pomen učenja plavanja za 
osebe s posebnimi potrebami 
(v nadaljevanju OPP); 
Dejavniki učenja plavanja 
(učitelj-učenec-pogoji). 

Katarina Praznik 

1 ura teoretično 
(predavalnica) 

14.15-15.00 Predstavitev programa vadbe 
v vodi za OPP po Halliwickovi 
metodi. 

Katarina Praznik 
1 ura teoretično 
(predavalnica) 

Odmor – 15 minut 

15.15-16.00 Filozofija in zgodovina 
Halliwickove metode. 

Katarina Praznik 
1 ura teoretično 
(predavalnica) 

16.00-16.45 Organizacija vadbe od 0 do 
uspeha in zadovoljstva – 
predstavitev skupine Delfinčki. 

Katarina Praznik 
1 ura teoretično 
(predavalnica) 

16.45-17.30 Pripomočki za plavanje; 
kontrola dihanja. 

Katarina Praznik 
1 ura teoretično 
(predavalnica) 

17.30-18.15 Program 10 točk. 
Katarina Praznik 

1 ura teoretično 
(predavalnica) 

Odmor – 30 minut 

18.45-19.30 Vstopi v vodo; 
Prijemi; 
Položaji; 
Podpore. 

Katarina Praznik 

1 ura praktično 
(bazen) 
 

19.30-20.15 Halliwickove točke 1 – 4; 
Izstopi. 

Katarina Praznik 
1 ura praktično 
(bazen) 

 9.00-9.45 Učinki vode: Katarina Praznik 1 ura teoretično 

mailto:andrej.skok@t-topolsica.si
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Sobota 
20. 10. 
2018 
 

hidrostatični, hidrodinamični. (predavalnica) 

9.45–10.30 Posebnosti in značilnosti 
nekaterih posameznih motenj 
v razvoju. 

Katarina Praznik 
1 ura teoretično 
(predavalnica) 

Odmor – 15 minut 

10.45-12.15 Halliwickove točke 5 – 8; 
Testiranje za rdečo in rumeno 
značko. 

Katarina Praznik 
2 uri praktično 
(bazen) 

Odmor – 90 minut 

13.45-14.30 Varnost in pomoč na bazenu. 
Katarina Praznik 

1 ura teoretično 
(predavalnica) 

14.30-15.15 Spremljanje napredka – 
značke, swim test. 

Katarina Praznik 
1 ura teoretično 
(predavalnica) 

Odmor – 15 minut 

15.30-16.15 Haliwickovi točki 9 in 10; 
Testiranje za zeleno 
Halliwickovo značko. 

Katarina Praznik 
1 ura praktično 
(bazen) 

16.15-17.00 Specifike pri učenju plavanja 
OPP; 
Metoda igre, uporaba pesmi; 
Uporaba tehnologije – 
aquacam. 

Katarina Praznik 

1 ura praktično 
(bazen) 
 

 
Nedelja 
21.10. 
2018 

9.00-9.45 
 

Sistemi tekmovanj. 
Katarina Praznik 

1 ura teoretično/  
(predavalnica) 

9.45-10.30 Vplivi plavanja; 
Motorično učenje; 
Fiziologija telesa. 

Katarina Praznik 
1 ura teoretično/  
(predavalnica) 

10.30-11.15 Priprava na delo z OPP; 
Sestava vadbene enote. Katarina Praznik 

1 ura teoretično/ 
praktično 
(predavalnica) 

Odmor – 15 min 

11.30-12.15 
(2 skupini) 

Določanje obremenitve pri 
vadbi v vodi za OPP; 
Posebne metode dela iz 
prakse. 

Katarina Praznik 

1 ura praktično 
(bazen) 
 

11.30-12.15 
(2 skupini) 

Halliwickove igre od 1. do 5. 
točke. 

Dr. Rajko Vute 
1 ura praktično 
(bazen) 

12.15-13.00 
(2 skupini) 

Učenje plavalnih tehnik, 
skokov in obratov. 

Katarina Praznik 
1 ura praktično 
(bazen) 

12.15-13.00 
(2 skupini) 

Halliwickove igre od 1. do 5. 
točke. 

Dr. Rajko Vute 
1 ura praktično 
(bazen) 

Odmor – 60 minut 

14.00-15.30 
(2 skupini) 

Izvedba programa 10 točk z 
otroki s posebnimi potrebami. 

Katarina Praznik 
2 uri praktično 
(bazen) 

14.00-15.30 
(2 skupini) 

Ocenjevanje otrok s PP po 
Halliwickovih značkah. 

Dr. Rajko Vute 
2 uri praktično 
(bazen) 

15.30–16.15 Analiza  izvedene ure, 
evalvacija. Katarina Praznik 

1 ura teoretično/ 
praktično 
(predavalnica) 


