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Priloga 2: VSEBINSKI OPIS PROGRAMOV 

 

Podajamo vam kratke vsebinske opise programov, tako da boste lahko ocenili ali se vsebina 

programa sklada z vašo vizijo ter kadrovskimi in prostorskimi zmožnostmi. 

Pri izvedbi prireditve je točen datum prireditve obvezen podatek v razpisnem obrazcu 

RŽV-2020. 

 

 

POTOPI DOLGČAS 

Za otroke in njihove starše bomo zato pripravili organizirano rekreativno dejavnost otrok, ki bo 

potekala po šolskem pouku. V želji, da bi otroci potem, ko postanejo samostojni plavalci 

nadgrajevali in izpopolnjevali svoje znanje plavanja smo zasnovali program kjer bodo udeleženci 

glede na predhodne osvojeno znanje izpopolnjevali svoje plavalno znanje v vseh štirih plavalnih 

tehnikah ter svoje telesne sposobnosti. Cilj programa je poleg izpopolnjevanja plavalnega znanja 

tudi koristno preživljanje prostega časa otrok takoj po pouku, medtem ko imajo njihovi starši 

službene obveznosti. Tako bodo otroci ta čas preživljali aktivno in koristno. Prispevali bomo k 

razvijanju pozitivnih vrednot do športa, zdravega načina življenja, odgovornosti in 

(samo)discipline.  

Program mora torej potekati od ponedeljka do petka do 17.00 ure. 

 

 

VODENO REKREATIVNO PLAVANJE 

Vodeno rekreativno plavanje je namenjeno različnim starostnim skupinam udeležencev, torej 

vsem družinskim članom s ciljem izboljšanja tako plavalnega znanja, kot tudi telesnih sposobnosti 

rekreativnih plavalcev. Program vodenega rekreativnega plavanja bo temeljil na izpopolnjevanju 

vseh štirih tehnik plavanja (kravl, hrbtno, prsno, delfin) in bo potekal pod strokovnim vodstvom 

vaditeljev/učiteljev/trenerjev plavanja. Tistim, željnim znanja bomo ponudili še možnost učenja 

pravilnih obratov ter sistematičnega nadgrajevanja splošne ter specifične vzdržljivosti.  

Pri vadbi bodo udeležencem na razpolago tudi merilci srčnega utripa in možnost testiranja svojih 

sposobnosti pod vodstvom izkušenega vaditelja. S programom želimo vzpodbuditi redno 

rekreativno družinsko vadbo in tako prispevati k promociji plavanja v posameznih sredinah. Vsi 

udeleženci bodo vabljeni tudi na brezplačna testiranja (Cooperjev test) pred začetkom vadbe in ob 

zaključku plavalne sezone. 

 

UMETNOSTNO PLAVANJE 

Gre za kombinacijo ritmične gimnastike, plesa in plavanja. Vadba je razdeljena na delo v 

gimnastični telovadnici/plesni dvorani (ritmično-baletni del) ter na delo v bazenu (bazenski del).  

Gre za strokovno vodeno dejavnost, ki omogoča otrokov skladen razvoj in vpliva na pozitiven 

odnos do vode in s tem tudi do plavanja, razvoj kreativnosti, glasbene izobraženosti in 

navsezadnje osebne samodiscipline ter pozitivnih vrednot do ukvarjanja s športom. Prav zato bi 

želeli umetnostno plavanje uvrstiti med rekreativne dejavnosti otrok in mladine. Namen programa 

je v prvi vrsti ponuditi otrokom in mladim ukvarjanje z umetnostnim plavanjem, izpopolnjevanje 

znanja in hkrati smotrno in koristno preživljanje prostega časa.  

 

 

 

http://www.plavalna-zveza.si/
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PLAVANJE ZA VSE 

Izvajali bodo redno rekreativno vadbo v vodi za različne skupine uporabnikov, ki imajo zaradi 

svojega trenutnega ali pa dolgotrajnega stanja različne posebne zahteve ali potrebe.  

Glede na različne skupine uporabnikov programov bomo izvajali redno vadbo 1x do 4x tedensko 

in sicer; vadbo v vodi za nosečnice, vadbo v vodi za seniorje, plavanje za invalide in vadbo v vodi 

za osebe s posebnimi potrebami po Halliwick metodi. 

Plavanje je ena izmed najprimernejših oblik telesne dejavnosti za večino invalidov in oseb s 

posebnimi potrebami, pa vendar imajo ti posamezniki zelo malo možnosti za redno rekreativno 

vadbo. S programom Halliwick bomo plavanje omogočili večjemu številu otrok in mladih, v 

različnih krajih po vsej Sloveniji. Delo bo potekalo po sistemu en vadeči na vaditelja. Poleg same 

vadbe je zanje zelo pomembno tudi medsebojno druženje in seveda integracija v širšo družbo. 

Ravno zato bomo pripravili tudi srečanja s tekmovanji, v kolikor bo to mogoče. 

V vsebinski del programa bomo zajeli naslednje vsebine: spoznavanje in prilagajanje na novo 

okolje, učenje vstopa v vodo, igre v vodi, učenje in izpopolnjevanje znanja plavanja, učenje 

potapljanja, samoreševanje, dihalne vaje, vpliv plavanja na zdravje ter pomen plavanja za 

ukvarjanje z različnimi vodnimi in obvodnimi dejavnostmi.  

V okviru programa Plavanje za vse bomo pripravili tudi vodeno rekreativno vadbo za skupine 

invalidov, ki si kljub veliki želji težko zagotovijo ustrezne pogoje za redno rekreativno vadbo 

plavanja. Tako imajo invalidi različnih starosti pogosto zelo pomanjkljive možnosti za lasten 

športni razvoj in ohranjanje preostalih telesnih in duševnih sposobnosti.  

Vadba v vodi za seniorje; gre za šport starostnikov, združeno plavalno in vodno dejavnost s 

katero bomo zagotovili razvoj oziroma ohranjanje zdravja vse do pozne starosti. Vadba bo 

potekala pod nadzorom strokovnega kadra in bo združevala vaje za moč in koordinacijo, 

rekreativno plavanje, raztezne vaje in igre v vodi. 

Vadba v vodi za nosečnice; vadba v vodi za bodoče mamice je oblika telesne aktivnosti, pri 

kateri nosečnica, potopljena v vodo do višine ramen izvaja različne vaje, upoštevajoč principe 

hidrodinamike. Vadba je namenjena tako zdravim nosečnicam kot tudi tistim z blažjimi 

zdravstvenimi težavami od četrtega meseca nosečnosti naprej in lajša predporodno obdobje in 

pripravo na rojstvo. Tovrstna vadba ima dober psihološki učinek in veča motivacijo, ker se 

nosečnica v vodi počuti lažja in varneje izvaja vaje kot na suhem. Vadba poteka ob glasbeni 

spremljavi s pomočjo posebnih rekvizitov za vodno aerobiko in traja od 45 minut do ene ure. 

Program predporodne aktivnosti v vodi sestavljajo ogrevanje, aerobna vadba, vaje za krepitev 

mišic ter raztezanje s sproščanjem na koncu. 

 

AKTIVNE POČITNICE V VODI 

Gre za tedensko varstvo otrok z raznovrstnimi športno-zabavnimi vsebinami ob in v vodi ob 

hkratnem učenju plavanja in/ali izpopolnjevanju plavalnih tehnik. Program je namenjen otrokom 

od 5. leta starosti dalje, neodvisno od njihovega predznanja plavanja in sposobnosti. Namen 

programa je kvalitetno in aktivno preživljanje prostega časa otrok med šolskimi počitnicami. 

Vsebinsko vodilo je priprava pestrega, zanimivega in zabavnega športnega programa. Poleg 

elementarnih in ekipnih iger v vodi, bomo pripravili tudi različne ustvarjalne delavnice, ki bodo 

tematsko vezane na šport, naravo in zdrav način življenja. Cilj programa je animacija kar 

največjega števila otrok in družin k aktivnemu preživljanju prostega časa med šolskimi 

počitnicami. 
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Ljubljana, 10. 6. 2020 
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