
 

 

 
RAZPIS STROKOVNEGA USPOSABLJANJA  ZA NAZIV STROKOVNI DELAVEC 1-

ŠPORTNO TRENIRANJE-PLAVANJE 
 
Plavalna zveza Slovenije organizira strokovno usposabljanje za pridobitev naziva 

Strokovni delavec 1- športno treniranje – plavanje - UČITELJ PLAVANJA. 

Usposabljanje obsega 84 ur in je razdeljeno na naslednje module: 

- modul A (obvezne vsebine); 22 ur, 

- modul B (TPO - tečaj temeljnih postopkov oživljanja); 10 ur. 

- modul C-posebne vsebine (teorija); 22 ur, 

- modul D-posebne vsebine (plavalni del-vaje); 30 ur 

Module lahko opravite v poljubnem vrstnem redu. Ko uspešno opravite vse štiri si pridobite naziv 

Strokovni delavec 1 - športno treniranje - plavanje. 

 

ORGANIZATORN

OSILEC IN 

IZVAJALEC: 

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 

Celovška 25, 1000 Ljubljana 

 

VODJA 

USPOSABLJANJA: 

Urša Potočnik, prof. šp. vzgoje 

KRAJ: Bazen Radovljica, Kopališka cesta 9, 4240 Radovljica 

TERMIN:  7.05.-8.05., 14.05.-15.05. in 28.05.-29.05.2022 

POGOJI PRIJAVE: - najmanj starost 18 let 

- končana najmanj srednja poklicna izobrazba 

POGOJI ZA 

DOKONČANJE: 

Pogoj za pristop k izpitu je 80% prisotnost na obveznih vsebinah in 100 % 

prisotnost na posebnih vsebinah.  

Udeleženec mora izpolniti vse pogoje, ki so za pristop k izpitu določeni v 

programu usposabljana. 

Pogoj za dokončanje usposabljanja je opravljen teoretični in praktični izpit.  

1. Teoretični del 

- izpit iz obveznih vsebin, 

- izpit iz posebnih (plavalnih) vsebin z reševanjem iz vode 

- oddaja izpolnjenega delovnega zvezka ali 5–ih učnih priprav. 

2. Praktični del: 

50 m kravl na osnovni ravni s šolskim štartnim skokom in nadvodnim 

obratom,  

- 50 m prsno na osnovni ravni s šolskim štartnim skokom in nadvodnim 

obratom,  

- 50 m hrbtno na osnovni ravni z nadvodnim obratom,  

- 50 m ene izbrane plavalne tehnike na nadaljevalni ravni s šolskim 

štartnim skokom in podvodnim obratom, 

- 400 m prosto v eni plavalni tehniki (menjava tehnik je možna na 

obratih),  



 

 

- prikaz reševanja onemoglega s pripomočkom in brez njega, 

- prikaz reševanja nerazsodnega utapljajočega s pripomočkom in brez 

njega, 

- prikaz reševanja negibnega utapljajočega z dna bazena. 

Izpit se ocenjuje kot »opravil« ali »ni opravil«. 

Kandidati morajo zaključiti usposabljanje najkasneje v roku 3 let od zaključka 

tečaja, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat. Če kandidat v roku 

ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora ponovno udeležiti usposabljanja.  

PRIJAVE: Prijavite se preko e-prijavnice na spletni strani www.plavalna-

zveza.si¸https://www.plavalna-zveza.si/usposabljanja 

ROK PRIJAVE: Rok prijave za modul D-posebne vsebine (praktični del-vaje) je do torka, 

3.05.2022, oz. do zapolnitve prostih mest. Za ostale module je rok naveden v 

razpisu za posamezni modul na spletni strani PZS,  pod usposabljanje. 

KOTIZACIJA: Plačilo 420,00 € za  Modul D do srede, 4.05.2022 – posebne vsebine (praktični 

del-vaje), za ostale module je kotizacija navedena ob razpisu na spletni strani: 

https://www.plavalna-zveza.si/usposabljanja 

PRIDOBLJEN 

NAZIV:  
Strokovni delavec 1 - športno treniranje - plavanje  

PRIDOBLJENE 

KOMPETENCE: 

Izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah 

športne panoge plavanja. 

 
 URNIK USPOSABLJANJA  ZA NAZIV  

STROKOVNI DELAVEC 1 - ŠPORTNO TRENIRANJE-PLAVANJE 
 

 Modul A - obvezne vsebine; 20.05.-22.05.2022. Razpis in prijavnica sta objavljena na 

spletni povezavi: https://www.plavalna-zveza.si/usposabljanja 

 

 Modul B - TPO (temeljni postopki oživljanja); 19.03.-20.03.2022. Razpis in prijavnica 

sta objavljena na spletni povezavi; https://www.plavalna-zveza.si/usposabljanja 

 

 Modul C-posebne vsebine (teorija); 1.04.-3.04.2022 (online predavanja) ali 16.09.-

18.09.2022 (online predavanja) 

 

 Modul D-posebne vsebine (plavalni del-vaje); Radovljica, Bazen Radovljica; 7.05.-

8.05., 14.05.-15.05. in 28.05.-29.05.2022  

 

 

 

 

URNIK; MODUL D-POSEBNE VSEBINE (praktični del-vaje)  

 



 

 

VSEBINA TERMIN IN 

LOKACIJA 

URA 

 

Modul D 

posebnih vsebin 

(plavalni del) 

 

7.05.-8.05.2022 Sobota, 7.05. 

od 9.00 do 11.30 ure; praktični del (oprema za plavanje) 

od 11.30 do 13.30 ure; ODMOR 

od 13.30 do 16.00 ure; praktični del (oprema za plavanje) 

Nedelja, 8.05.  

od 9.00 do 11.30 ure; praktični del (oprema za plavanje) 

od 11.30 do 13.30 ure; ODMOR 

od 13.30 do 16.00 ure; praktični del (oprema za plavanje) 

Modul D 

posebnih vsebin 

(plavalni del) 

 

14.05.-15.05.2022 Sobota, 14.05. 

od 9.00 do 11.30 ure; praktični del (oprema za plavanje) 

od 11.30 do 13.30 ure; ODMOR 

od 13.30 do 16.00 ure; praktični del (oprema za plavanje) 

Nedelja, 15.05.  

od 9.00 do 11.30 ure; praktični del (oprema za plavanje) 

od 11.30 do 13.30 ure; ODMOR 

od 13.30 do 16.00 ure; praktični del (oprema za plavanje) 

 

Modul D 

posebnih vsebin 

(plavalni del) 

28.05.-29.05.2022 Sobota, 28.05. 

od 9.00 do 11.30 ure; praktični del (oprema za plavanje) 

od 11.30 do 13.30 ure; ODMOR 

od 13.30 do 16.00 ure; praktični del (oprema za plavanje) 

Nedelja, 29.05.  

od 9.00 do 11.00 ure; praktični del (oprema za plavanje) 

od 11.00 do 13.00 ure; ODMOR 

od 13.00 do 15.00 ure; praktični del (oprema za plavanje) 

   

IZPIT 29.05.2022 Nedelja, 29.05.  

ob 14.00 uri 

 

Ljubljana, 14.10.2021 

 

 


