
 
   Ljubljana, 19. 4. 2019 

 
           

RAZPIS TEČAJA USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA  
UČITELJ KAJAKA IN KANUJA NA MIRNIH VODAH II 

13. 5.-15. 6. 2019 
 
Kajakaška zveza Slovenije razpisuje tečaj usposabljanja po starem programu za pridobitev naziva UČITELJ 
KAJAKA in kanuja na mirnih vodah II (STROKOVNI DELAVEC II).  
 
Program: 

Datum 
Ura/ odmori 

vključeni 
Ure Tema Predavatelj Prostor 

13.5.2019 

 

9:00-9:45 1 Uvod v teorijo kajakaštva (predavanje) Živa Cankar KKK Ljubljana 

10:00-11:30 2 Tehnika in metodika veslanja v kajaku (vaje) Živa Cankar KKK Ljubljana 

14:30-18:30 5 
Management v športu z osnovami informatike 

(predavanje) 
Andrej Jelenc KKK Ljubljana 

14.5.2019 13:00-14:30 2 Tehnika in metodika veslanja v kajaku (vaje) Živa Cankar KKK Ljubljana 

15:00-20:00 6 Tehnika in metodika veslanja v kanuju (vaje) Andrej Jelenc KKK Ljubljana 

15.5.2019 

12.00-13:30 2 
Osnove veslanja v zmajskem čolnu 

(predavanje) 
Andrej Jelenc 

KKK Ljubljana 

13:45-14:30 1 Osnove veslanja v zmajskem čolnu (vaje) Andrej Jelenc KKK Ljubljana 

16:00-20:00 5 
Osnove športne medicine in prva pomoč 

(predavanje) 
Lučka Cankar KKK Ljubljana 

16.5.2019 

12.00-13:30 2 Osnove kajakaškega pola (predavanje) Živa Cankar KKK Ljubljana 

13:45-14:30 1 Osnove kajakaškega pola (vaje) Živa Cankar KKK Ljubljana 

16:00-20:00 5 
Varovanje okolja, značilnosti voda in 

vremenoslovje (predavanje) 
Janez Polajnar 

KKK Ljubljana 

 

17.5.2019 

8:30-12:45 5 Temeljni postopki oživljanja (predavanje) Lučka Cankar KKK Ljubljana 

13:30-17:30 3 Temeljni postopki oživljanja (vaje) Lučka Cankar KKK Ljubljana 

 

18.5.2019 

8:30-12:45 5 
Osnove pedagogike in didaktike v športu 

(predavanje) 
Katja Čavničar 

KKK Ljubljana 

13:30-17:30 3 
Osnove razvojne psihologije in psihologije v 

športu (predavanje) 
Katja Čavničar 

KKK Ljubljana 

 

20.5.2019 

 

10:30-12:00 2 Osnove kajakaškega pola (vaje) Živa Cankar KKK Ljubljana 

12:30-14:00 2 Osnove veslanja v zmajskem čolnu (vaje) Andrej Jelenc KKK Ljubljana 

15:15-17:45 2 Temeljni postopki oživljanja (vaje) Lučka Cankar KKK Ljubljana 



18:00-19:30 2 
Osnove razvojne psihologije in psihologije v 

športu (predavanje) 
Katja Čavničar KKK Ljubljana 

 

21.5.2019 

 

8:30-9:15 1 Uvod v teorijo kajakaštva (predavanje) 
Jernej Župančič 

Regent 

Most na Soči, KK Soške 

elektrarne 

9:15-10:00 1 
Uvod v teorijo kajakaštva na mirnih vodah 

(predavanje) 

Jernej Župančič 

Regent 

Most na Soči, KK Soške 

elektrarne 

10:15-11:45 2 Seminarska naloga (predavanje) 
Jernej Župančič 

Regent 

Most na Soči, KK Soške 

elektrarne 

13:00-16:00 4 
Tehnika in metodika veslanja v kajaku na mirnih 

vodah (predavanje) 

Jernej Župančič 

Regent 

Most na Soči, KK Soške 

elektrarne 

 

22.5.2019 

8:30-9:15 1 
Tehnika in metodika veslanja v kajaku na mirnih 

vodah (predavanje) 

Jernej Župančič 

Regent 

Most na Soči, KK Soške 

elektrarne  

9:30-11:45 3 
Tehnika in metodika veslanja v kajaku na mirnih 

vodah (vaje) 

Jernej Župančič 

Regent 

Most na Soči, KK Soške 

elektrarne 

12:45-15:45 4 
Tehnika in metodika veslanja v kajaku na mirnih 

vodah (vaje) 

Jernej Župančič 

Regent 

Most na Soči, KK Soške 

elektrarne 

23.5.2019 

9:00-10:30 2 Načrtovanje in vodenje vodnih tur (predavanje) Gregor Zadravec 
Most na Soči KK Soške 

elektrarne 

10:45-11:30 1 Oprema za kajak na mirnih vodah (predavanje) Gregor Zadravec 
Most na Soči KK Soške 

elektrarne 

13:00-17:00 5 Načrtovanje in vodenje vodnih tur (vaje) Gregor Zadravec 
Most na Soči, KK Soške 

elektrarne 

24.5.2019 

9:00-10:30 2 
Varnost in reševanje iz vode predavanje 

(predavanje) 
Gregor Zadravec 

Most na Soči KK Soške 

elektrarne 

10:35-11:20 1 
Varnost in reševanje iz vode na mirnih vodah 

(predavanje) 
Gregor Zadravec 

Most na Soči KK Soške 

elektrarne 

13:00-13:45 1 Varnost in reševanje iz vode (vaje) Gregor Zadravec 
Most na Soči, KK Soške 

elektrarne 

14:30-17:30 4 
Varnost in reševanje iz vode na mirnih vodah 

(vaje) 
Gregor Zadravec 

Most na Soči, KK Soške 

elektrarne 

25.5.2019 

8:30-11:30 4 
Tehnika in metodika veslanja v kajaku na mirnih 

vodah (vaje) 

Jernej Župančič 

Regent 

Most na Soči, KK Soške 

elektrarne 

12:30-15:30 4 
Tehnika in metodika veslanja v kajaku na mirnih 

vodah (vaje) 

Jernej Župančič 

Regent 

Most na Soči, KK Soške 

elektrarne 

26.5.2019 

8:30-11:30 4 
Tehnika in metodika veslanja v kajaku na mirnih 

vodah (vaje) 

Jernej Župančič 

Regent 

Most na Soči, KK Soške 

elektrarne 

12:30-15:30 4 
Tehnika in metodika veslanja v kajaku na mirnih 

vodah (vaje) 

Jernej Župančič 

Regent 

Most na Soči, KK Soške 

elektrarne 

7.6.2019 

9:00-13:30 6 
Tehnika in metodika veslanja v kajajuju na 

mirnih vodah (vaje) 
Nikica Ljubek 

Most na Soči, KK Soške 

elektrarne 

16:15-20:30 5 
Osnove teorije in metodike športnega treniranja 

(predavanje) 

Jernej Župančič 

Regent 

Most na Soči KK Soške 

elektrarne 

8.6.2019 

8:30-11:00 3 
Tehnika in metodika veslanja v kajaku na mirnih 

vodah (vaje) 

Jernej Župančič 

Regent 

Most na Soči, KK Soške 

elektrarne 

12.00-16.00 4 
Tehnika in metodika veslanja v kajaku na mirnih 

vodah (vaje) 

Jernej Župančič 

Regent 

Most na Soči, KK Soške 

elektrarne 



 17:30-20:30 4 
Tehnika in metodika veslanja v kanuju na mirnih 

vodah (vaje) 
Nikica Ljubek 

Most na Soči, KK Soške 

elektrarne 

15.6.2019 

9:00.12:00 4 Seminar (predstavitev) 
Jernej Župančič 

Regent 

Most na Soči, KK Soške 

elektrarne 

13:00-16:00 4 Izpit 

Jernej Župančič 

Regent 

Živa Cankar 

Most na Soči, KK Soške 

elektrarne 

 
Tečaj bo potekal v Ljubljani in na Mostu na Soči. 
 
Izobraževanje poteka po sklopih, v dopoldanskem in popoldanskem času.   
 

PROGRAM - VSEBINE IN OBSEG 

VSEBINA PROGRAMA 
Splošni modul (55 ur): 

1. Osnove pedagogike in didaktike v športu 
2. Management v športu z osnovami informatike in zakonodaje 
3. Osnove razvojne psihologije in psihologije v športu 
4. Varovanje okolja, značilnosti voda in vremenoslovje 
5. Osnove športne medicine in prva pomoč 
6. Temeljni potopki oživljanja 
7. Osnove teorije in metodike športnega treniranja 
8. Uvod v teorijo kajakaštva 
9. Varnost in reševanje iz vode 
10. Tehnika in metodika veslanja v kanuju 
11. Tehnika in metodika veslanja v kajaku 

 

Specialni modul (75 ur): 

1. Uvod v teorijo kajaka na mirnih vodah 
2. Oprema za kajak na mirnih vodah 
3. Tehnika in metodika veslanja v kajaku na mirnih  vodah 
4. Tehnika in metodika veslanja v kanuju na mirnih vodah 
5. Varnost in reševanje iz vode na mirnih vodah 
6. Načrtovanje in vodenje tur 
7. Osnove veslanja v zmajskem čolnu 
8. Osnove kajakaškega pola 
9. Seminarska naloga  

 
V kolikor kandidat že opravi splošni modul na enem izmed usposabljanj pri KZS (učitelj kajaka in kanuja na divjih 
vodah 1 in 2, učitelj kajaka in kanuja na mirnih vodah 1, učitelj veslanja stoje 1, učitelj morskega kajaka 1 in 2, se 
mu splošni modul prizna. Ni potrebna niti prisotnost na predavanjih in vajah, niti opravljanje izpita pri teh 
predmetih. Kandidatu se priznajo tudi splošni predmeti (11. člen pravil o usposabljanju), ki jih je opravil v okviru 
drugih usposabljanj, če so vsebine enake ali podobne, kot na usposabljanjih v okviru Kajakaške zveze Slovenije. 
 
POGOJI ZA DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA 

 prikaz tehnike veslanja 
 nastop pred vrsto 
 teoretični izpit 
 izdelava seminarja 
 skupno 80% prisotnost na predavanjih in vajah 

 
Kandidat ima možnost opravljati izpitne obveznosti trikrat, na razpisanih izpitnih rokih. Če posamezne 
obveznosti ne opravi v treh poskusih, se mora usposabljanja udeležiti ponovno. Vse izpitne obveznosti mora 
opraviti v treh letih po zaključku usposabljanja. 
 



Naziv učitelj kajaka in kanuja na mirnih vodah 2 si lahko pridobi tudi diplomant  FŠ, druge enakovredne 
visokošolske organizacije ali diplomant višješolskih programov športne smeri (v nadaljevanju diplomant) pod 
pogojem, da obvladuje zahteve za pridobitev najmanj rdečega vesla oz. je imetnik rdečega vesla v disciplini 
mirne vode. Poleg tega mora biti tudi imetnik zelenega vesla v disciplini kanu oz. obvladovati zahteve za zeleno 
veslo v disciplini kanu. 
 
Opraviti mora tudi vsebine predmetov varnost in reševanje iz vode in vsebine predmeta načrtovanje in vodenje 
tur, ki so v veljavnem programu usposabljanja za učitelja kajaka in kanuja na MV 2, ter 5 ur tehnike in metodike 
veslanja v kajaku in 3 ure tehnike in metodike veslanja v kanuju (del vezan na metodiko). 
 
Naziv učitelj kajaka in kanuja na mirnih vodah 2 si lahko pridobijo tudi vrhunski športniki v disciplinah sprint na 
mirnih vodah in kajakaški maraton – tekmovalci olimpijskega, svetovnega in mednarodnega razreda – pod 
pogojem, da opravijo enega izmed tečajev prve pomoči s temeljnimi postopki oživljanja (v obsegu minimalno 10 
ur), opravijo vsebine pri splošnih predmetih (management v športu, osnove pedagogike in didaktike v športu z 
osnovami informatike in zakonodaje, osnove razvojne psihologije in psihologije v športu, osnove teorije in 
metodike športnega treniranja, osnove športne medicine in prva pomoč, varovanje okolja, značilnosti voda in 
vremenoslovje, ) in vsebine iz reševanja iz vode ter načrtovanja in vodenja vodnih tur. Dodatno morajo opraviti 
še 5 ur tehnike in metodike veslanja v kajaku in 3 ure tehnike in metodike veslanja v kanuju (del vezan na 
metodiko). 
 
Poleg omenjenih vsebin morajo opraviti tudi 30 ur praktičnega pedagoškega dela v programih KZS 

 
IZPITNI ROK:  
1. rok: 15. 6. 2019 

 
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA VPIS 
 

 polnoletnost 
 najmanj končana triletna poklicna šola 
 4 leta tekmovalnih izkušenj in/ali 1 leto šprtno pedagoških izkušenj 
 rdeče veslo (EPP 4) v disciplini sprint na mirnih vodah (kajak na mirnih vodah), oz. obvladovanje zahtev 

za rdeče veslo v disciplini sprint na mirnih vodah (kajak na mirnih vodah) 
 
Če bo potreben preizkus znanja, ga bomo speljali v Ljubljani, 13. 5. 2019 ob 8.00. 
 
Kotizacija za usposabljanje znaša 750 eur in mora biti poravnana do začetka usposabljanja na transakcijski račun 
Kajakaške zveze Slovenije: SI56 3000 0001 2235 228 (Sberbank d.d.). Namen nakazila: USPOSABLJANJE – UČITELJ 
KAJAKA IN KANUJA NA DIVJIH VODAH II.  
 
Prijave sprejema Živa Cankar na ziva.cankar@kajak-zveza.si do 6. 5. 2019. 
 
V ceni so všteti naslednji stroški: avtorski honorarji, najemnina prostorov, strokovna literatura, organizacija in 
vodstvo tečaja. Udeleženci tečaja potrebujejo lastno kajakaško opremo za divjo vodo, kanu za mirno vodo in 
odprti kanu. 

Šolanje bo organizirano le v primeru, če bo prijavljenih najmanj 8 kandidatov.  

Podrobne informacije o tečaju dobite na 041 388 900 in po elektronski pošti: ziva.cankar@kajak-zveza.si . 
 
 
 
 

        Predsednik KZS: 

 

       Andrej Ribič 
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