PRAVILNIK

FZS O LICENCAH

Pogoji licenciranja izhajajo iz pravilnika OKS o licenciranju in veljajo za vse panožne zveze.
V skladu z zakonodajo je opravljanje dela v športu vezano na posedovanje licence, delo na
črno pa je sankcionirano tako za delavca kot delodajalca.
Pogoji za pridobitev licence so:
1. Licenco si posameznik lahko pridobi z uspešno končanim, tečajem 1., 2. ali 3. stopnje
usposobljenosti,
za
naziv
vaditelj/inštruktor/trener
fitnesa
ali
vaditelj/inštruktorskupinske fitnes vadbe ali vaditelj/inštruktor pilatesa. Tečaj za
pridobitev diplome 2. in 3. stopnje usposobljenosti omogoča samostojno delo v fitnesu na
področju za katerega se je posameznik usposabljal kot sledi:
- fitnes (vadba funkcionalnih sposobnosti – kardio fitnes, vadba za moč, za oblikovanje
postave, krepilne vaje, raztezne vaje in sproščanje, vadba na trenažerjih, s prostimi
utežmi, drugimi orodji in rekviziti)
- skupinske fitnes vadbe (različne oblike skupinske vadbe od posameznih zvrsti
koreografirane aerobne vadbe, krožne vadbe, vadbe z uporabo rekvizitov, vadbe
oblikovanja telesa, vadbe na kolesih in druge oblike)
- pilates
Posameznik si tako po uspešno končanem usposabljanju, najmanj pridobi tudi dodatno
licenco za katerega od ostalih dveh programov s tem, da na tečaju uspešno opravi samo
izbrani modul. Tako kandidat lahko prejme 3 diplome na isti stopnji usposabljanja.
2. Pridobitev licence za usposabljanja pri drugih izvajalcih bodo dana v presojo strokovnemu
odboru FZS.
3. Vsi usposobljeni v tekočem letu imajo veljavno licenco še za prihodnje leto:
Posameznik, ki si je pridobil usposobljenost v tekočem letu, ima veljavno licenco do
31.12. naslednjega leta (primer: nekdo, ki je uspešno opravil tečaj v marcu 2015, mu velja
licenca do 31.12 2016. V tem času mora pridobiti točke in potrdila o udeležbi na
licenčnem seminarju in po drugih pogojih licenciranja, ter Zvezi dostaviti kopije do
01.12.).
Potrdila o udeležbah na seminarjih in kongresih, katerih izvajalec je FZS, ni potrebno
prilagati poleg zahtevka za podaljšanje/izdajo licence.
Za podaljšanje licence oddate zahtevek za podaljšanje licence, za izdajo nove licenčne
kartice
pa
zahtevek
za
izdajo
licenčne
kartice
(http://www.fitneszveza.si/usposabljanje/licenciranje/).
4. Za podaljšanje licence mora posameznik zbrati naslednje število točk :
1. stopnja usposobljenosti – vaditelj
20
2. stopnja usposobljenosti - inštruktor
25
3. stopnja usposobljenosti - trener
35
5. Potrdila o udeležbi na seminarjih mora kandidat dostaviti na FZS do 01.12. vsakega leta.

Ovrednotenje:
točk
1. Udeležba na licenčnem seminarju, kongresu (konvenciji) FZS
10-15
enodnevna udeležba – 10 točk, dvodnevna 15 točk
2. tekmovalni dosežki na mednarodnem nivoju
5 – 20*
3. tekmovalni dosežki na državnem nivoju
5 – 10*
4. udeležba na drugih seminarjih, tečajih, kongresih doma in v tujini
1 – 10*
5. objava članka, avtorskega dela, v tiskanih medijih in sodelovanje
pri športnih in zdravju orientiranih medijskih dogodkih
1 – 5*
6. sodelovanje, vodenje programov in akcij, ki so doprinos
k širjenju fitnesa
1 – 5*
7. - delo s strankami v fitnesu, letna kvota ur:
60
1
120
2
180
3
240
4
300
5
- delo s skupino (skupinska fitnes vadba in pilates), letna kvota ur:
20
1
40
2
60
3
80
4
100
5
Kot dokazilo v tej točki je potrebno dostaviti izjavo lastnika ali odgovornega v
posameznem centru, da je kandidat opravil določeno število ur (obrazec dostopen na
spletnem portalu, pod rubriko usposabljanje/licenciranje).
Posameznik lahko na letni ravni opravi večje število ur dela s strankami, vendar se mu
priznava 5 licenčnih točk.
8. Posebni primeri: strokovni odbor ima pravico določiti višino točk za predložene
aktivnosti, ki niso zajete v tem točkovanju.
* število točk določi strokovni odbor na osnovi predložene vsebine in potrdil.
Licenčni izpit
Če posameznik ne zbere zadostnega števila točk, mora za vzdrževanje licence opraviti
licenčni izpit. Stroški opravljanja licenčnega izpita znašajo 130 EUR. Ponavljanje izpita
(četrtič ali več) pa dodatnih 30 EUR. Če kandidat ne opravi testa tudi v drugem poizkusu,
izgubi licenco.

S potrditvijo tega Pravilnika s strani Strokovnega sveta RS
Slovenije postanejo pretekli pravilniki neveljavni!

Ljubljana, marec 2015

in Olimpijskega komiteja

Strokovni odbor FZS

