
 

 
 

 

 

 

RAZPIS 

LICENČNI SEMINAR ZA STROKOVNE DELAVCE V PLAVANJU 
 
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:  Fakulteta za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana 

TERMIN SEMINARJA: 6. 10. 2018 – 7. 10. 2018 

VODJA SEMINARJA: Miha Robnik 

UDELEŽENCI 
 

Ciljna skupina: zaposleni. 
Na seminar bo sprejetih 150 kandidatov, ki se bodo do 
navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. 
Tečaj bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 50 kandidatov. 

POGOJI PRIJAVE  • Kandidat mora imeti naziv Vaditelj, Učitelj ali Trener 
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, Učitelj 
plavanja ali Trener plavanja. 

• 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 
DOKONČANJA:  

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/1mq8EmRLpXpO0_ls7wXJjs
lE4_XonC2EKUKra9Tuske4 
 
Dokazila o izpolnjevanju pristopnih pogojev po e-pošti 
poslana na naslov: gregor.grbec@olympic.si 

ROK PRIJAV in 
POŠILJANJE 
DOKAZIL: 

Rok prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je: 
 
Sreda, 26. 9. 2018 

https://docs.google.com/forms/d/1mq8EmRLpXpO0_ls7wXJjslE4_XonC2EKUKra9Tuske4
https://docs.google.com/forms/d/1mq8EmRLpXpO0_ls7wXJjslE4_XonC2EKUKra9Tuske4
mailto:gregor.grbec@olympic.si
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PRIJAVNINA: Usposabljanje je brezplačno zaradi sofinanciranja 
Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport. 

PRIDOBLJENE 
KOMPETENCE: 

Licenca PZS. 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

URNIK LICENČNEGA SEMINARJA ZA STROKOVNE DELAVCE V PLAVANJU 
 

LJUBLJANA, 6. 10. 2018 – 7. 10. 2018 
 

Datum Ura Predavatelj Vsebina Št. ur Prostor 

6. 10. 2018 10:00 – 10:15 Pozdrav udeležencev in uvodne besede predsednika PZS, dr. Jakoba Bednarika 

10:15 – 11:45 Petro Nahornyi Priprava srednje in dolgoprogaša (Mykhailo 

Romanchuk) 

2 uri Predavalnica 

11:45 – 12:00 Odmor 

12:00 – 12:45 Stefano Nurra Biomehanika prostega sloga in hrbtne tehnike plavanja 1 ura Predavalnica 

12:45 – 14:15 Odmor za kosilo 

14:15 – 15:45 Petro Nahornyi Priprava na tekmovanje (predtekmovalno in tekmovalno 

obdobje) 

2 uri Predavalnica 

15:45 – 16:00 Odmor 

16:00 – 16:45 Stefano Nurra Biomehanika prsne tehnike in tehnike delfina 1 ura Predavalnica 

16:45 – 17:00 Odmor 

17:00 – 17:45 Gorazd Podržavnik, selektor 

slovenske plavalne reprezentance 

Povzetek pretekle sezone in ideje za novo sezono 1 ura Predavalnica 

 

7. 10. 2018 9:00 – 10:30 Petro Nahornyi Višinske priprave dolgoprogaša; cilji in metodika 2 uri Predavalnica 

10:30 – 10:45 Odmor 

10:45 – 12:15 Stefano Nurra Biomehanika štartnega skoka in obratov; vprašanja in 

odgovori (okrogla miza) 

2 uri Predavalnica 

12:15 – 13:45 Odmor za kosilo 

13:45 – 14:30 Petro Nahornyi Vprašanja in odgovori (okrogla miza) 1 ura Predavalnica 

14:30 – 15:15 Dr. Tanja Kajtna Komunikacija trener-plavalec 1 ura Predavalnica 

15:15 – 15:30 Odmor 

15:30 – 16:15 Dr. Robert Marčun Pasti uporabe določenih zdravil (Antidoping) 1 ura Predavalnica 

16:15 – 17:00 Silvo Lipošek Odnos do dopinga ter faktorji povezani z odnosom do 

dopinga pri slovenskih plavalcih 

1 ura Predavalnica 

 


